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Ptáci.
Žádná třída živočišstva netvoří celku vůči ostatním tak přesně 

uzavřeného a ohraničeného jako třída ptactva. „Ptáka poznáme po 
peří,“ praví přísloví a tento prostonárodní výměr ptáka jest tak 
přesný, že nepotřebuje dalších dodatků, ba platí, jak zkameněliny 
dokazují, i o ptácích pravěkých. Jest však pravděpodobno, že tito 
během mnohých tisíciletí vyvinuli se znenáhla se zdokonalujíce a 
jiným podmínkám životním se přizpůsobujíce z okřídlených, ale 
holých plazů. Tomu nasvědčují pravěké tvary, jako na př. pravěký 
noh objevený ve břidlici solenhofské a zubatí ptáci nalezení ve 
křídovém útvaru kansasském v severní x\merice.

Co se týká složení z buněk, cev a tkaniv, tělo ptačí neliší 
se podstatně od těla ssavců, ale co se týká vnějšího tvaru, jest od 
něho značně rozdílno. Nejvíce ovšem podobá se tělu netopýrů. 
Ježto ptáci určeni jsou k létání, tělo jejich jest zcela^SQupiěrno. 
Nehledíc k okončinám předním ve křídla proměněnýnřrá ' k • peří, 
kterým jsou pokryti, ptáci liší se jak od svých předků, tak i od 
ssavců jednoduchým násadcem kloubovým u otvoru záhlavního, který 
činí lebku mnohem pohyblivější. Oběh krve jejich jest značriě 
rychlejší než u ssavcův a též dýchání zvýšenou činností plic, vaky 
vzdušními, dutinami a buňkami kostními vzduchem naplněnými 
velmi se zdokonaluje.

Péra ptačí jsou více neb méně silné, rohovité výtvory, které 
vyvíjejí se ve zvláštních váčcích kožních a rozeznáváme na nich 
brk, osten a pýří. Potřebné výživy dostává se jim spodními konci, 
jimiž krev vniká do zvláštní cévy; když péro úplně vyroste, tato 
céva sesychá a vzniká z ní tak zvaná duše. Rozeznávají pak se 
péra vnější a prachová čili puchová. Aby voda se jich nechytala, 
bývají časem ptáky samými natírána tukem obsaženým ve zvláštní 
bradavce, která jest na ocase. Všickni ptáci mění peří ročně jednou 
a to na konci léta, ptáci tažní však také ještě na jaře. V době té 
ptáci hubnou, jsou tiši a smutni. Barva peří mění se a jest ve 
mládí jiná než ve s tá ř í ; též bývá roucho letní z pravidla pěknější 
než zimní.
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Kosti ptačí bývají obyčejně všecky duty, bez čísu, ale na
plněny vzduchem, který vede se tam z plic zvláštními cévami. Tato 
okolnost jakož i vzdušní vaky činí ptáky lehčími a podporují jejich 
let, který jest mnohdy velmi rychlý a vytrvalý. Čelisti tvoří roho
vitý zobák rozličného tvaru a velikosti; tvar jeho bývá potravě a 
způsobu života ptáků zcela přiměřen.

Rovněž tvar noh bývá velmi rozmanitý, všecky však skládají 
se ze stehna, holené a chodidla s prsty, jichž nikdy není více nežli 
čtyři. Podle jejich opeření rozeznáváme, nohy chodivé a brodivé; 
onyno bývají pokryty peřím až k ohbí chodidla, u těchto však holeň 
nad ohbím bývá částečně holá. Velmi rozmanitý bývá táké směr, 
tvar a spojení prstův a podle toho rozeznáváme nohy béhací, kteréž

úplně postrádají zadního prstu (pštros, kasuar), nohy šplhavé, které 
vyznačují se dvěma prsty ku předu a dvěma do zadu obrácenými 
(datel), nohykrdčivé, které mají dva prsty až k předposlednímu kloubu 
srostlé (ledňáček), nohy chdpací, které mají silné prsty s ostrými 
a zahnutými drápy (sokol); nohy chodivé jsou slabší předešlých a 
mají drápy tupější (konipásek). Mimo to rozeznáváme nohy sedací, 
jejichž tři přední prsty spojeny jsou u kořene krátkou blanou (kury) 
nohy spínací se čtyřmi předními prsty (mořská vlaštovka), nohy plo
vací, jejichž tři prsty jsou spojeny blanou (husa), nohy veslovací, když 
čtyři prsty jsou spojeny blanou (pelikán) a nohy laločnaté, objímá-li 
blána jednotlivé prsty (lyska), a nohy laločnaté ovroubené, jsou-li 
jednotlivé prsty opatřeny blanou vlnitě se vinoucí.



Potrava ptáků jest rozličná; požívají všech látek rostlinných 
mimo dřevo a většiny živočišstva, i mrch. Trávení děje se rychle. 
Potrava přechází buď do předkomory žaludeční neb ve vole, kde 
počíná se tráviti; teprv v žaludku se rozmačkává neb roztírá.

Většina ptáků staví si z rozličných látek hnízda více neb 
méně umělá, někteří tvoří si v zemi prohloubeniny nebo brlohy 
jako ssavci a někteří nezřizují si příbytků žádných. Ve hnízdech 
ptáci obývají z pravidla jen v době snášení vajec a sedění. I mimo 
dobu tuto používají hnizdza příbytky hlavně ti ptáci, jejichž hnízda 
vyznačují se trvanlivostí a mohou se snadno opraviti, jako na př. 
některé druhy vlaštovek a snovačů, pak ti ptáci, kterým příroda sama

poskytla již jakýsi přístřešek, jako mnozí obyvatelé dutin, najmě 
datlové, sýkory, špačkové a mnozí jiní.

Když hnízdo jest hotovo, samička počne snášeti vejce, která 
skládají se ze skořápky, blány, bílku a žloutku a bývají rozmanitě 
zbarvena. Vejce ta jsou zdánlivě zcela mrtva, ale jen zdánlivě — 
ve skutečnosti žijí. Součásti jejich tráví jaksi život passivní, každá 
však jest ve stálém spojení se světem vnějším. Vejce pozbudou 
své schopnosti životní, zamezí-li se výměna látek nátěrem voskovým, 
fermežovým, olejovým nebo pod. Ba mají i vlastní teplo a dovedou 
si je naproti vnějším vlivům zachovávati; vejce života schopné 
mrzne při teplotě 8° R teprv po l 3/4, mrtvé však již po l l /4  hodiny.

Doba sedění jest u ptáků větších delší než u menších. Vět
šina ptáků klade u nás vejce ročně jen jednou, mnozí však dva
kráte a v krajinách teplejších třikráte až čtyřikráte. U některých,
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totiž těch, kteří žijí po dvou čili v monogamii, sedává i sameček 
anebo přináší samičce potravu; u jiných, totiž těch, kteří žijí v po
lygamii (jeden sameček s několika samičkami) sameček, nestará se 
ani o sedění, ani o mláďata. Tato bývají u mnohých ptáků s po
čátku slepá, holá a musí se krmiti, u mnohých však vidí hned po 
vylíhnutí, jsou porostlá jemným pýřím a mohou ihned běhati a 
hledati si potravy.

Zvláštní úkaz v životě ptáků jest, že jen poměrně malý počet 
jich má stálé bydliště. Většina ptáků severních žije ročně pouze 
určitou dobu na severu, kde vysedí mláďata, a pak vyhledávají 
krajin teplejších; tito ptáci nazývají se tažnými. Ze vliv ročních 
počasí a starost o potravu pobízí ptáky mnohdy ke stěhování, jest 
přirozeno.

Zimním bydlištěm většiny ptáků tažných jsou krajiny při 
hořením Nilu, leč vlaštovky a čápi táhnou bezpochyby ještě dále 
k rovníku, kde konečně dojdou klidu; ovšem se počet jich na

daleké cestě značně 
ztenčí, neboť mnoho 
jich podléhá lidem 
je pronásledujícím. 
— Již často mnozí 
zabývali se otázkou, 
čím asi ptáci 11a své 
daleké cestě jsou 
vedeni. Brzo myslilo 
se na magnetismus 
země, brzo zrak byl 
pokládán za vůdčí 
ú stro jí; leč při letu 

nočním a za pošmourného počasí zrak této služby konati nemůže. Jako 
tažné ryby mořské, totiž sledi při svém pravidelném stěhování bý
vají vedeni pouze, chutí a teplotou vody proti nim ,proudící, tak 
ptáci bezpochyby řídí se hlavně čichem, jímž dobře rozeznávají, 
z kterého pásma vzduch vane, a konečně bývají přivedeni k cíli.

Tah jest většině ptáků, jak připomenuto, životní podmínkou, 
nutností. Nebývají však ptáci k němu puzeni zkušeností nabytou 
při nedostatku potravy a tepla, nýbrž vrozeným pudem. Mladí 
i staří, svobodní i v zajetí vychovaní tento mocný pud cítí. Pták 
v kleci stává se v době tahu nepokojným; jí málo a nedopřává si 
ve dne ani v noci klidu, bývá někdy puzen neodolatelnou touhou 
ku zpěvu a tento neklid trvá až do konce doby tahu a počíná se 
znova v době, kdy tažní ptáci se zase vracejí. Zde ukazuje se 
zřetelně, že pud stěhovati se jest v duši ptačí pevně vštípen. 
S tímto pudem asi úzce souvisí předtucha toho, co má přijiti, 
která nejeví se pouze o 24 až 36 hodin dříve, jak Naumann se 
domnívá, nýbrž v době mnohem dřívější. Neboť ptáci nepociťují

Ptačí křídlo.



ještě nedostatku potravy ani zimy a přece již vydávají se na cestu 
do zemí jižních. Právě před stěhováním jsou nejtučnější; mnozí 
z nich, jako křepelky, bývají tak tučni, že jejich kůže sádlem pod- 
rostlá se roztrhne, když ranou z ručnice byvše usmrceny padnou 
na zemi. Kdyby tedy nedostatek potravy již nastalý byl příčinou 
stěhování, byli by ptáci již musili jej pociťovati a býti vyhublí, 
čemuž tak není. Proto může býti příčinou stěhování pouze nedo
statek potravy ptáky předvídaný. Obyčejuě se ptáci v příčině po- 
větrnosti, která po jejich odchodu nastane, nemýlí. Jestliže na 
podzim zvolna od nás odlétají, ještě se všude zdržují a jednotliví 
zpívají ještě častěji než jindy, lze s dosti velikou jistotou očeká- 
vati krásného podzimu; jestliže na jaře přiletí brzo a rychle veliká 
hejna jich, lze očekávati krásného počasí jarního, kdežto naopak, 
objevují-li se toliko jednotliví a znenáhla, ještě všude prodlévají a 
nepočnou-li přiletěvše hned stavětí huizd, lze se nadíti, že počasí 
bude chladné neb sychravé.

5

D r a v c i .

Dravci (raptatores) vyznačují se hákovitě zahnutým zobákem, 
který k trhání potravy živočišné velmi dobře se hodí, jakož i ostrými, 
zahnutými drápy. Ve shodě se způsobem života jsou i křídla velmi 
silně vyvinuta, tak že ptáci tito mohou vznášeti se do největších 
výšin. Alexander Humboldt vystoupiv na hoře Cimborassu do nej
větší výše, do které vystoupiti mohl, ježto řídký vzduch dýchání 
velmi stěžující před vystoupením na témě hory nutil ho k návratu, 
viděl nad sebou kondora vznášeti se tak vysoko, že vypadal jako 
pouhý bod na obloze. A s této nesmírné výše pták snáší se zá- 
vitkovitě bez přestávky dolů až na rovinu, tak že v málo minutách 
jest s to, aby snesl největší střídání teploty a hustoty vrstev 
vzduchových. Dravci žijí vždy po dvou pospolu a staví si hnízda 
obyčejně z chrastí na vysokých stromech nebo skalách; někteří 
však hnízdí v dutinách stromů, jen málokteří na rovině. Hnízdo 
bývá z pravidla uprostřed neb na blízku loviště, které párek dravců 
si zvolí. Tak na př. ony druhy, které živí se rybami, rády hnízdí 
u břehů řek, potoků nebo jezer; malí sokolové, kteří pronásledují 
hlavně hmyz a malé ptáky, rádi meškají v lesích, které jsou upro
střed luk a pastvin; jiní bydlí na kraji lesů, které hraničí s poli, 
aby tu lovili m yši; leč i uvnitř rozsáhlých lesů, na stepech, ba 
i na věžích ve velikých městech hnízda dravců nezřídka se vysky
tují. Ve zvoleném lovišti párek bývá jaksi samovládcem a hájí ho 
proti vetřelcům. Větší skupiny dravých ptáků vídáme nanejvýše 
tam, kde jest hojnost potravy, jako při stěhování lumíkův, u rojů 
kobylek a pod.; než i pak každý dravec loví pro sebe o druhé se
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nestaraje. Supi egyptští jsou v té příčině výjimkou, neboť z pra
vidla sletují se hejna jich k téže kořisti a každý hledí z ní uchvátiti, 
co může.

Dravci dělí se na denní, k nimž patří supi a sokolové, a na 
noční, kteří jsou zastoupeui jedinou čeledí sov.

Supi jsou největší, 
leč nikoli nejsilnější ze 
všech dravců; vyznačují 
se holou neb jen jemným 
pýřím pokrytou hlavou; 
pouze orlosup bradatý má 
hlavu úplně porostlou pe
řím. Zobák jejich jest rov
ný, teprv u konce zahnutý. 
Žijí ve světě starém i no
vém ; toliko Austrálie ne
může se vykázati ani je 
diným z ptáků těchto.

V čele supů nového 
světa stojí kondor (sar- 
corhamphus gryphus) do
sahující délky l m a šířky 
rozpjatých křídlech až 
3 m. Peří jeho jest černé, 
slabě modravě lesklé, letky 
fialově černé a bíle vrou
bené nebo zcela b ílé ; též 
obojek kolem červeného 
krku jest bílý a na hlavě 
jsou jako u našeho kohouta 
nad zobákem i pod ním 
masité výrůstky. Zobák 
jest u kořene černý a na 
konci žlutavý; silné nohy' 
jsou tmavohnědé.

Domovem kondorů 
jsou Andy a jiná vy
soká pohoří jihoame
rická, kde ptáci ti žijí 

Kondor. pospolitě, v době pá
ření však a sedění pouze 

po dvou a živí se zbytky padlých zvířat, ale také napadají živo
čichy poraněné a usmrcují je. Meškávají rádi na blízku lovcův 
a zbytky z jejich lovu jsou jim vítanou potravou. Kušy z četných 
stád huanak a vikuní nějakou pohromou stižené poskytují jim hojné 
kořisti, leč uchvacují také mladá zvířata a z té příčiny poletují



též rádi kolem stád ovcí a koz. Má-li kondor štěstí, stane-li se ně
jaké veliké zvíře jeho kořistí, nažere prý se tak, že nemůže ihned 
odletěti a od Indiánů rychle k němu přikvapivších bývá usmrcen. 
Tito chytají jej způsobem zvláštním. Rozprostrou totiž čerstvě sta
ženou kůži kravskou, na které ještě jsou kusy masa, na zemi a 
pod koží ukryje se Indián opatřený pevnými provazy. Kondorové 
brzo se objeví, posadí se na domnělou kořist a ukrytý lovec chopí 
je jednoduše za nohy, kolem nichž kravskou kůži, oněmi provazy 
obváže. Jiní Indiané rychle přiběhnou, kondory brzo přemohou a do
nesou je u vítězoslávě domů, kde jich používají při ukrutném zá
pase býků. Při těchto bývá chycený kondor, který nechal se náležitě 
vyhladověti, přivázán k býku, který před tím byl po stranách zraněn, 
a způsob, jakým pták týrané zvíře zuřivě rozdírá, jest hlavní zá
bavou těchto lidí. Kondorové množí se velmi skrovně, neboť snášejí 
pouze jedno nebo dvě vejce.

V Kalifornii žije kondor menší, který nemá hřebene, a v Ame
rice střední a jižní sup královský (sarcorhamphus papa), jenž 
má hlavu a krk lysé, na čele kožnatý, zoubkovaný hřeben; peří 
jeho jest rudožluté, na křídlech a ocase však černé. Pták tento 
žije zhusta 11a stromech, na nichž také staví si hnízdo Schomburgk 
tvrdí, že všickni menší supové, jakmile sup královský objeví se na 
uěkteré mršině, uctivě mu ustupují a čekají, až se nasytí, kteréžto 
chování jich lze vysvětliti jeho velikostí a imponující postavou.

V popředí supů starého světa stojí pro svou užitečnost suj) 
egyptský (neophron percnopterus), jenž dosahuje 70 em délky. 
Jeho jemné peří jest špinavě bílé, na prsou žlutavé, hřbet a břicho 
jsou čistě bílé, péra ramenní šedá, letky černé. Zobák jest u kořene 
modrý, ostatně však barvy pomerančové, nohy jsou hnědošedé. 
Ptáci mladší jsou vesměs zbarveni temněji. Sup tento vyskytuje 
se již v jihovýchodní Evropě a mimo to jest jeho domovem celý 
orient, kde koná službu zdravotní. Tam lidé také-znají jeho uži
tečnost, poněvadž o takové maličkosti jako odstraňování padlých 
zvířat a odpadků všeho druhu sami se nestarají, nýbrž ponechávají 
to těmto ptákům a toulavým psům. Bez zvířat těchto byla by ne
čistota v městech a vesuicích orientalských mnohem větší, nežli 
vskutku jest. Supové tito jsou tam také úplně zdomácnělí prosti 
jsouce vší plachosti a potulujíce se všude, i mezi lidmi. Ohyzdnost 
jejich dobře líčí Naumann těmito slovy: „Sotva nalezne se nějaký 
pták, jehož odporný vnějšek tak by se shodoval s jeho povahou 
a způsobem života. Holý obličej na malé hlavě, holé vole, řídké 
peří na krku, stále zašpiněné a otřené peří 11a ostatních částech 
těla a hrubé nohy nejsou s to, aby učinily dojem příznivý. K tomu 
přistupuje, že ptáku tomu často kape z nosu ošklivá tekutina a 
že sup ten páchne podobně jako naši havrani a to tak silně, že 
ani stažená kůže jeho po mnohých letech, když se již téměř roz
padá, zápachu toho nepozbývá. Jest to pták smutný a líný.“ Nelze



však upříti, že jest velmi užitečný, což potvrzuje zvláště Rieseuthal, 
jenž praví o něm toto: „Racham, jak jej Afričané nazývají, požírá 
nejen mrchy, nýbrž kromě kostí vše, co jest původu živočišného, 
maso čerstvé i hnijící, nechť jest v kterémkoliv stadiu hniloby, 
nechť pochází ze živočichů teplokrevných nebo z ryb neb obojži
velníků, všecku nečistotu a výkaly, zvláště lidské, ba ve voleti jeho 
nalezeny byly i krvavé hadry, všecky tyto a podobné látky pohlcuje 
ten věčný nenasyta. Užitek jeho v zemích, v nichž nedostává se 
obyvatelům smyslu pro veřejný pořádek a zdravotnictví, jest ovšem

Sup egyptský.

neocenitelný, pročež pták ten se nepronásleduje a pokládá se takřka 
za zvíře domácí, které na ulicích, dvorech, ba i v domech horlivě 
hledá všelikých odpadků. V takovýchto krajinách jest přirozeně 
ptákem stálým a zůstává jím, dokud nalézá dostatek potravy; na- 
stane-li nedostatek, podniká po dvou neb u větších neb menších 
hejnech delší cesty, které pomocí svých neúnavných perutí snadno 
urazí. To činí zvláště mláďata rodiči z domova vypuzená a tak do
nucená hledati si potravy jinde. V noci supové tito odpočívají na 
skalách a opouštějí lože dlouho po východu slunce a letí klidně ve 
vzduchu kroužíce k lidským obydlím. Když zaženou hlad, odletí 
k vodě, aby se napili, a oddávají se pak na místech vyvýšených, 
leč obyčejně na blízku lidí, aby v případě potřeby byli ihned po
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ruce, delšímu odpočinku. Bolle vypravuje, že supi egyptští jsou 
na ostrovech kanárských rozkřičeni jako drží zlodějové kradoucí 
vejce, že tam plíží se za pávicemi, aby vejce jejich ihned po sne
sení uchvátili. Na zvířata živá vrhají se bezpochyby jen tehdá, 
když jsou již blízka smrti, nejsou tedy dravci v našem smyslu. — 
Letíce vypínají krk daleko v před a jsou prý pak podobni čápům, 
na jejichž barvu také živě upomínají.“

Mnohem větší jest sup bělohlavý (gyps fulvus) žijící v po
hořích jihovýchodní Evropy, severní Afriky a teplejších krajin asij
ských. Dosahuje přes l m  délky rovněž jako sup mnišský (vultur 
monachus), který žije v týchž krajinách.

Orlosup bradatý (gypaětus barbatus) jest již na rozhraní 
mezi supy a sokoly a krk i hlava jeho jsou úplně porostlé peřím. 
Sameček bývá 1, samička l l/2ra zdélí; šířka v rozpjatých křídlech 
činí u onoho 2, v této přes 2 */2 ra. Nohy jsou skoro až k prstům 
porostlé peřím. Barva peří jest 
svrchu černá, vespod rezavě žlutá, 
ua hlavě s předu žlutavě bílá, v zadu 
a na šíji červenožlutá. Přes prsa 
táhne se žlutá páska, která jest 
pokryta hustými černými skvr
nami. Zobák jest dlouhý, se stran 
sploštěný, ostrý a u kořene po
krytý černými štětinami. Od ko
řene zobáku táhne se přes oči 
černý pruh. Pták tento žije na vy
sokých horách v zemích ležících 
kolem moře středozemního, v Al
pách však jest již mnohem vzác
nější než byl dříve. Zřídka vyskytuje se na jednom místě u větším 
počtu, nanejvýše spatřuje se pospolu pět neb šest dravců těchto, 
z pravidla však jen dva. V letu orlosup jest mistrem a jest mu 
rovněž tak snadno při prudkém letu beze všeho pohybu křídel 
vzduchem fičeti jako rychleji křídly pohybuje letěti při zemi a 
přizpůsobovati se každé vyvýšenině a prohlubni. Pouze vznésti se 
se země vzhůru jest mu těžko, neboť jest mu za tím účelem vždy 
vyhledati vyvýšeného místa. Též slétati na zemi jest mu, jak se 
zdá, nehrubě snadno, aspoň již v dosti značné výši natahuje nohy 
v před a křídla vzhůru, aby sletě na zemi náraz zmírnil. Když 
se snese na zemi, jest hnán ještě několik kroků v před a pak 
teprv úplně ovládá své nohy. V chůzi není neobratný, nýbrž po
hybuje se na zemi dosti rychle. Hnízdo staví si ve skulinách při 
skalních výstupcích těžko přístupných z hrubého chrastí.

Jest to pták velmi divoký a krvežíznivý a proto živočišstvu 
v sousedství jeho žijícímu velmi nebezpečný, zvláště tehdá, když 
mu jest živiti mláďata. Tu orlosup, jenž již sám jest tak žravý,

Sup bělohlavý.
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že mnohdy maje vole plné nemůže již kostí spolknouti, tak že ze 
zobáku mu vyčnívají tak dlouho, dokud ve voleti není pro ně dosti 
místa, stává se pravou hyenou vzdušní, neboť pak nic není před 
ním jisto, odvážlivost jeho přesahuje všecky meze, tak že od
važuje se napadati i větší zvířata a — zvláště je-li mu brániti mlá
ďat — i lidi.

„Obyčejně orlosupové vylétají několik hodin po východu slunce“, 
praví Tschudi, „a letí nejprve na místo, kde posledně něco ulovili, 
buď aby strávili zbytky kořisti neb aby tu opět napadli nějaké 
zvíře. Orlosup klidně vznáší se v oblacích, pod jeho roztaženými 
křídly jest šírý okršlek zemský. Zvířata alpská klidně se pasou 
nemajíce tušení o smrtonosném mračnu, které v nesmírné výši 
vznáší se nad nimi. Snáze spozorují nebezpečí, které hrozí se strany, 
se země a větří pouze v dolejších vrstvách vzduchu. Náhle orlosup 
letě šikmým směrem napadne ze zadu jedno z nich; jest po něm 
veta, prve než pomyslilo na útěk, a škubajíc sebou jest dravcem 
unášeno do výše. Ale jen menší kořist, jako lišky, sviště, jehňata, 
štěňata, kočky, kůzlata, lasičky, zajíce a koroptve, kteréž obyčejně 
jednou ranou zobákem zasazenou usmrcuje, dravec muže od- 
nésti; jeho drápy jsou málo zakřiveny a nohy nejsou silný, jen 
křídla a zobák. Zvířata ulovená stráví buď ihned na místě, kde 
je uchvátil, nebo, ale jen nejmeuší, odnáší je na určitou skálu, 
které používá jako jatek. Vyhlédne-li si zvíře větší, jako ovci, 
kamzíka neb kozu pasoucí se na blízku nějaké propasti, krouží 
těsně nad nimi a hledí jim tak dlouho naháněti strachu, až utekou 
na kraj propasti; po té prudce přiletí až k nim a svrhne je ne
zřídka silnou ranou křídlem zasazenou šťastně do hlubiny, kam za 
roztříštěnou kořistí se spustí. Jehňata, kůzlata a jiná zvířata, 
kterých nemůže pohodlně odnésti, přivleče z pravidla až na pokraj 
skály a drže je v drápech sletí s nimi zvolna do propasti. Pak 
vyklobe kořisti své nejprve oči, pq té roztrhne jí břicho a sežere 
nejprve vnitřnosti a pak ostatek. Častěji se pozorovalo, kterak po
koušel se svrhnouti do hlubiny i lovce, kteří v kritické situaci 
stáli na výstupku skalním neb na úzkém stupni čihali, a osoby 
napadené ujišťovaly, že šumot, rychlost a prudkost ohromných 
perutí měla na ně účinek omamující, téměř neodolatelný. Jeden
kráte orlosup hleděl svrhnouti do hlubiny i vola, který stál u pro
pasti, a tvrdošíjně pokračoval ve svých pokusech; leč neohrožený 
čtvernožec nedal se tak snadno vyrušiti ze svého vrozeného klidu. 
Maje hlavu skloněnu opřel se nohami pevně o zemi a klidně čekal, 
až orlosup seznal, že jeho namahání jest marno. Přihází však se 
také, že orlosupa samého na lovu stihne pohroma. Tak jest znám 
případ velmi pozoruhodný, že orlosup u Drachenlocha blíže Alp- 
nacha v kantoně unterwaldenském uchvátil lišku a unášel ji do 
výše. Lišce však se podařilo natáhuouti krk tak daleko, že mohla 
lupiče chopiti za krk a tento prokousnouti. Orlosup spadl mrtev
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na zemi a liška kulhala spokojeně dále, avšak při své dobré pa
měti sotva asi zapomněla na onu prudkou jízdu vzduchem.“

Mladí orlosupové v zajetí brzo krotnou a stávají se velmi 
přítulnými, kdežto ptáci staří byvše chyceni velmi zřídka pozbývají 
své tvrdošíjnosti, vzdorovitosti a divokosti; naproti tomu snášejí 
se s jinými dravými ptáky obyčejně dosti dobře. Divno jest, že 
někteří mladí orlosupové v zajetí chovaní nechtěli požiti žádného 
ptáka; zdali tomu tak jest i na svobodě, není známo. Kosti a želvy 
orlosup dovede vhodným způsobem učiniti si přístupnými bera je 
s sebou do výše a pak je spouštěje dolů na skálu, o niž se roz
drtí; pro tuto zvláštnost Španělé dali mu jméno „quebranta huesos“ 
(drtič kostí). Každý orlosup má prý určitou skálu, na které tuto 
manipulaci provádí.

Čeleď sokolů vyznačuje se hlavou úplně peřím porostlou a 
dlouhými, velmi silnými prsty a drápy. Vyhledávají pouze kořisti 
živé; mršin požívají toliko v době nouze.

Na rozhraní čeledí supův a sokolův jest liaclilov písař čili 
sekretář (serpentarius secretarius), pták to zvící jeřába; dosahujeť 
1*25 m délky a l w  výšky. Dlouhýma nohama podobá se běžcům 
nebo bahňákům. Krátký a silný zobák J e s t  pravý zobák jestřábí; 
barvy jest nahnědlé a na konci černé. Široká kůže, která vroubí 
dirky nosní, jest barvy pomerančové a rovněž kruh kolem očí a 
dlouhé běhy. Svrchní část těla jest celkem šedohnědá, peří v ohouu 
a na stehnech černé; břicho a spodní strana křídel jsou bílé. Ho
ření krovky ocasní jsou bílé a mají před koncem nepravidelnou 
skvrnu. Hlava jeho jest malá, široká a na temeni poněkud sploštěnái 
peří na týle jest prodlouženo v chochol, který se skládá ze šest; 
per asi 15 em dlouhých, položených vedle sebe a za sebou a hladce 
přiléhajících, leč pták může je vztýčiti. Hadilov žije ve veliké 
části Afriky a v Abessinii chodí vysoko do pohoří; jeho vlastním 
bydlištěm však jsou stepi nebo pole, nikdy nejsou jím lesy. Životu 
ve stepi pták ten jest tvarem těla svého zcela přizpůsoben ; vý
borně běhá, ale špatně lítá. Potravou jeho jsou obojživelníci a plazi, 
zvláště hadi, ale také jiní obratlovci a hmyz. Zvláštní jest způsob, 
jakým vede si lově hady. „Pták jinak již velmi půvabný a vážný,“ 
praví Verreaux, „vypadá tím půvabněji a roztomileji, jde-li do boje 
s hady. Aby překvapil plaza, na kterého chce vrhnouti se, užívá 
vší opatrnosti mu obvyklé, pročež blíží se k němu co nejpozorněji. 
Jakmile rozčepýří peří v chochole a na zášijí, jest to znamením, 
že boj se počíná. Vrhnuv se prudkým skokem na hada zasazuje 
mu silným pazourem mohutnou ránu a nezřídka poráží jej prvým 
udeřením. Nepodaří-li se mu útok prvý a zdvilme-li se had a vy- 
pne-li jsa nanejvýše rozvzteklen hrozivě svůj štít, nezbývá mu než 
uskočiti nazpět. Ale činí tak pouze proto, aby čihaje vyčkal pravé 
chvíle. Had 
přítele poděl

maje Hlavu vztyčenu vyplazuje jazyK a syci, aoj 
il; leč tomuto přibývá srdnatosti právě tou m
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kterou přibývá nebezpečenství. S křídloma nazdviženýma má se 
znova k útoku a zasazuje opět hadu rány pazourem s takovou 
silou, že najisto v brzku jsa neschopen k boji dalšímu klesne na 
zemi. Vyřítí li se had, jak jsme to pozorovali opět a opět, na svého 
soupeře, pták dovede i nyní ještě vyhnouti se jeho uštknutí buď 
napřahuje rozpjaté křídlo proti němu neb odskakuje nazpět neb

na stranu. Jsa  ze
mdlen a vysílen had 
klesá posléze na 
zemi, kdežto pták 
zdvojnásobuje po té 
své síly, přeráží mu 
zhoubnými ranami 
svých pazourů pá
teř, čímž zbavuje 
ji pohyblivosti a sí
ly, až konečně cho- 
piv jej napřed jako 
blesk zabodne mu 
drápy do šíje. Pak 
beze všech okolků 
počne hodovati. V 
několika minutách 
sežrav hada zdélí 
téměř dvou metrův 
až po hlavu rozbije 
i tu několika ra
nami zobákem za
sazenými a po té 
ubírá se pohodlně 
na místo odpočinku; 
vtáhnuv hlavu mezi 
lopatky prodlévá 
takto klidně zažívaje 
po několik hodin.“ 
Pouští se i do hadů 
nejnebezpečnějších 

a sežírá je i s jedovatými zuby a žlazami nedbaje toho, že by 
mohl zuby uvnitř se poraniti a tak i otráviti. Zvláštní jest též 
jeho hnízdo, které staví si na vysokých křovích; skládá se z chrastí 
spojeného blinou a postlaného jemnými vlákny, rostlinnou vlnou, 
peřím neb jinými hebounkými věcmi. Samička snáší teprve v srpnu 
tři až čtyři sněhobílá neb řídkými červenavými tečkami znamenaná 
vejce, která jsou skoro zvící vajec husích. Mláďata jsou velmi slabá 
a tak neohrabaná, že v celé říši ptactva není jim podobných, a 
opouštějí hnízdo zřídka dříve než za půl roku. U mysu Dobré Na



13

děje veliká užitečnost ptáka tohoto dávno byla poznána a zabiti jej 
jest tam přísně zakázáno. Na ostrově Martiniku, kde kufie kopi- 
naté na polích třtinových usmrtily * mnoho lidí, byly na počátku 
tohoto století činěny pokusy, zdali by tento přeužitečný pták tam 
nezdomácněl, ale nerozumnou zálibou jednotlivců ve střílení pokusy 
ly byly překaženy a onen skrovný počet hadilovů tam usazených 
byl brzo vyhuben.

Skupina jestřábův obsahuje nejobratnější dravce celého řádu, 
kteří stejně obratně napadají kořist letící nebo běžící, plovoucí 
neb sedící a loví v širém poli i v hustém lese. Hledí kořist z pra
vidla lstivě přepadati; ježto však nejsou ve všech případech jisti 
napadením jí v krajině otevřené, létají rychle podle okraje lesů, 
pak se houštím náhle vyřítí a objeví se tak vždy zcela nenadále 
mezi obětmi, které tak polekají a uvedou v takový zmatek, že pak 
lupiči není těžko jednu z nich uchvátiti.

Veliký jest počet jestřábů, již obývají ve všech končinách 
země; známe jich daleko přes sto druhů, které byly roztříděny 
v celou řadu odrůd. Pravzorem všech jest náš jestřáb (astur pa- 
lumbarius), na němž povaha ptáků této čeledi jeví se nejpatrnéji. 
Bývá zdélí 60 em a maje křídla rozpjatá přes 1 m  zšíří; peří jeho 
jest svrchu popelavé, dole bílé a hnědě pruhované. Svrchní část 
hlavy a široký pruh za očima jsou černé; ocas jest svrchu hnědý 
s temnými pruhy příčními a bílým koncem. Zobák jest černošedý, 
oko a nohy jsou jasně žluté. Pták tento, jemuž odvážlivostí a drzostí 
nevyrovná se žádný jiný z dravých ptáků, jest rozšířen po celé 
Evropě a severní Asii až po Kamčatku. U nás žije všude, jest mu 
to lhostejno, jak krajina vypadá, zdali jest hornatá či rovná, 
zdali lesnatá či jen spoře stromovím porostlá, ba i v krajinách 
lesů prostých dravec tento jest znám. Přizpůsobuje se nejen kra
jině, nýbrž po případě také povětrnosti a jest tu ptákem stálým, 
tam stěhovavým a onde docela tažným. Pářiti počíná se ve březnu, 
ve kteréžto době vídati jest samce a samičku kroužiti vysoko ve 
vzduchu, kteréžto krásné hry pozorujeme skoro u všech dravých 
ptáků. Hnízdo jestřáb staví si na vysokých, starých stromech 
v lesích jehličnatých a z pravidla blízko pně; hnízdo to bývá velmi 
veliké, ploché, skládá se z větví a kořenňv, bývá postláno zele
nými větvemi stromů jehličnatých a vrstva chrastí, ze kterého se 
skládá, jest tak silná, že kule z ručnice vystřelená jí neproniká. 
Ve druhé polovici měsíce dubna neb na počátku května nalézáme 
v něm dvě až čtyři veliká, podlouhlá a drsná vejce, na jejichž 
světle zelené skořápce jsou sporé žluté skvrny, leč nezřídka vejce 
bývají jednobarevná. Na nich sedí skoro výhradně samička; po 
třech nedělích vylíhnou se mláďata bílým pýřím pokrytá, která 
jsou velmi žravá, pročež jestřábi potřebují v době té kořisti více 
než dvojnásobné. Tu starší přinášejí jim, cokoli naleznou, ba i celá 
hnízda s mláďaty, zvláště hnízda drozdí neb kosí.
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„Měl-li stvořitel úmysl,“ praví Riesenthal, „v jednom ptáku 
spojiti všecky ohavné, zlé a nebezpečné vlastnosti, podařilo se mu 
to při jestřábu způsobem podivuhodným, neboť žádný jiný dravý 
pták nevyrovná se mu odvážlivostí, drzostí a krvežíznivostí, která 
neušetří ani sourozencův, ani přibližně, ba žádný jiný dravec vůbec

není živočišstvu tak nebez
pečný jako jestřáb. Liška, 
kuna, tchoř a lasička jsou 
zvířatům čtyřnohým a 
okřídleným jistě velmi ne
bezpečny a škodlivý, ale 
tato zvířata mohou jen za 
jistých podmínek vražditi 
a loupiti, nemohou uchva- 
covati kořisti ve vzduchu 
se vznášející ani ptáka 
plovoucího. Před sokolem 
jsou slepice sedící na vej
cích a holubi někde se 
přikrčivší bezpečni; ne
může jich, když sedí, ude- 
řiti, od pronásledování 
ptáka, který vyletěl výše 
než on, upouští, poněvadž 
může vrážeti do kořisti 
jen shora, a dosáhne-li
prchající pták lesa, jest 
zachráněn —  leč od je 
střába žádná z těchto okol
ností nezachraňuje vyhléd
nuté kořisti. Napadáštouž 
jistotou zvíře sedící jako 
běžící nebo plovoucí, ptáka 
letícího po straně i pod 
ním, žene se za kořistí
i do lesa, ba svými dlou- 

Jestřáb. hými pazoury vytahuje ne
šťastné zvíře i z díry pod

zemní nebo dutiny strom ové— neníť žádné v jakýchkoli poměrech 
před ním bezpečno, nevyniká-li nad něj silou a proto nemusí se
ho báti. Rádi pozorujeme krásný let káňat a luňáků, těšíme se
z hrdé síly a podivuhodné hbitosti orlův a zejména sokolů, z je 
jich aristokratické povahy jevící se u těchto tím, že obtížnému 
pochlebníku raději kořist zůstaví, než aby se s ním déle zabývali; 
bavíme se chytrostí lišky, která si z nás na lovu tropí šašky a 
naši převahu podrobuje těžké zkoušce, a lze si domysliti, že my



slivci přírody milovní zvířat těchto do jisté míry šetří, aby je při 
příležitosti mohli pozorovati — na jestřábu však nenalézáme žádné 
z těchto ušlechtilých neb jen zajímavých vlastností, on není onen 
opěvaný Rinaldo, nýbrž jest opovržený ras mezi dravci a hanba 
myslivci, který ve svém lovišti takovéto plémě nechá se zahnízditi. 
Jestřáb loví nejen časně z rána, nýbrž i v poledne; když skoro 
všickni ptáci oddávají se odpočinku, on poletuje podle okraje lesa 
a pouze tehdá, když nemůže nalézti naprosto ničeho nebo za vedra 
vznáší se výše, jednak aby měl lepší rozhled, jednak aby se ochla
dil, často se třepetaje nebo čině malé kruhy, když chce nějaký 
předmět lépe si prohlédnouti, a ocas při tom brzo roztahuje, brzo 
stahuje. — Objeví-li se, zmocňuje se ptactva nesmírný strach, 
zvláště koroptví, pročež nezřídka ani nejvycvičenější pes není s to, 
aby je vyplašil, spatřily-li jestřába krátce před tím neb je-li jej ještě 
viclěti, Obyčejně jestřáb letí nízko, hledí se stále krýti křovím, 
ploty neb okrajem lesa a pak náhle přepadá kořist, nechť se při- 
krčuje neb leží, což rozvážiti si nemá času, a vrhá se na ptáka 
letícího šikmo se strany. Spozoruje-li však z výše na př. hejno 
holubů, které také velmi rád pronásleduje, vrhne se náhle křídla 
stáhnuv jako šipka mezi ně, žene se hbitě shora šikmo na stranu 
a pronásleduje je tak zuřivě, že nezřídka vletí za nimi i do ho
lubníku neb do chléva a při tom pozbude svobody a života; neboť 
jakmile spozoruje, že jest chycen, nečiní jako vlk zprvu žádného 
pokusu uniknouti, nýbrž schoulí se vzdorovitě do kouta, ale maje 
při tom pazoury nataženy do předu, jsa hotov vše ihned roztrhati, 
co se k němu přiblíží. Dravec tento jest bez odporu nejhorší metlou 
živočišstvu, které může přemoci; od vrabce až k tetřevu, od myši 
až k srnčeti jest ohroženo jeho drzostí a krvežíznivostí ozbrojenou 
strašlivou zbraní a zdali může býti řeč o nějakém užitku takovéto 
potvory, nechť každý zodpoví si sám.“

V této příčině jest mu zcela podoben jeho příbuzný téměř 
o polovici menší, totiž krahujec (accipiter nisus), kterýž i vněj
škem svým velmi se mu podobá; jest svrchu tmavošedý, vespod 
bílý a vlnitě pruhován; jednotlivé pruhy táhnou se na přič a jsou 
barvy rezavé. Ohon jest na konci bíle vrouben a ozdoben pěti 
až šesti páskami. Barva samičky jest z pravidla živější. Krahujec 
jest rovněž jedním z nejnebezpečnějších dravců, který lesnictví jest 
neméně škodliv než rolnictví; nic, co může přemoci, není před 
jeho krvežíznivostí bezpečno a bylo již častěji pozorováno, že na
padl koroptve, zajíce a též slepice a usmrtil je. K tomuto vra
žednému řemeslu však jest také ozbrojen všemi schopnostmi du
ševními i tělesnými. Potměšilý chlapík tento bývá obyčejně skryt 
a nerad ukazuje se na otevřené rovině; často však spatřuje se, 
an pokradmu poletuje podle pokraje lesů, nebo v zahradách, an 
přeletuje se stromu na strom hledí nepozorován jsa přiblížiti se 
k vyhlédnuté kořisti. Náhle vyraziv ze své skrýše přepadne vy



volenou -oběť, kteráž asi jen zřídka mu unikne; uchvacuje kořist 
stejně obratně v letu i na zemi a požírá ji na místě skrytém. Při 
pronásledování nechává se krvežíznivostí svou svésti k veliké opo
vážlivosti, zapomíná úplně na svou obvyklou opatrnost vůči lidem 
a tak nezřídka sám připravuje si záhubu. V domech, ba i v je 
doucích vozech často již byl chycen, když nedbaje nebezpečí mu 
hrozícího až tam pronásledoval kořist. Jedenkráte stíhaje ptáka 
vletěl za jízdy i do železničního vozu, kde byl chycen. Rovněž 
ptáci zavření v klecích neb za okny nejsou před ním jisti. Prudce 
vraziv do skleněné tabule rozbije ji a pronásleduje ptáka po svět
nici nedbaje křičících obyvatelů. „Kdysi postavil jsem ,“ praví 
Schacht, „klec s volavým stehlíkem v zahradě při domě vedle sa
mého keře. Když jsem tam v poledne přišel, abych odnesl ptáka 
domů, a právě snímal vějičku, náhle vrazil na ptáka, který byl 
u mých nohou, krahujec obletuje divým spěchem několikráte klec. 
Dosud nepozoroval jsem nikdy takové smělosti. Poděšen jsa mrštil 
jsem po drzém lupiči vějičkou, poněvadž jiné zbraně neměl jsem 
po ruce. Bohužel však chybil jsem jej a krahujec šťastně vy
vázl.“

Hnízdo krahujec staví si na místě pokud možno skrytém ve 
křoví ne příliš vysoko nad zemí nebo na stromech, obyčejně jehlič
natých blízko pně. Že by hnízdil též na skalách nebo v dutinách 
stromů, není zaručeno. Hnízda jednou vystavěného používá z pra
vidla po mnoho let a jen stěží nechává se z něho vypilditi. Stavba 
hnízda bývá velmi rozličná; někdy jest toto jen nedbale uděláno 
ze suchých větví smrkových, jedlových a březových, jindy zase bývá 
pěkně vystláno haluzemi, kořínky, chlupy neb také prachovým pe
řím samičím. Mezi desátým dnem měsíce května a dvacátým dnem 
měsíce června bývají v něm tři až pět vajec prostřední velikosti 
a se silnou, hladkou skořápkou, která jest barvy bílé, našedivělé 
neb nazelenalé a ozdobena červenohnědými neb šedomodrými skvr
nami. Samička sedí na nich sama a též pouze ona dovede po
travu mláďatům náležitě rozdrobovati, ačkoliv i sameček přináší 
hojnost potravy.

Velmi škodliví jsou též poeliop, pilich a moták, kteří ná
leží ke skupině luňáků polních (circus). Nejsou sice dosti hbiti, 
aby chytili ptáka letícího, co však spozorují na zemi, to jest ztra 
ceno ; zvláště ptáci sedící na vejcích a mláďata stávají se jejich 
kořistí. Lesům se tito velmi štíhlí, měkkým peřím porostlí ptáci 
vyhýbají; luka, pole, bažiny a jezera jsou jejich bydlišti a tu také 
hnízdí na zemi, což jest u dravých ptáků vzácnou výjimkou.

Z četných cizozemských druhů jestřábů připomeneme tu pouze 
harpyji zhoubnou (thrasaetus harpyia) žijící v tropickém pásmě 
jižní Ameriky, o níž se praví, že jest nejsilnější ze všech dravých 
ptáků. Ve vypravováních o její krvežíznivosti může sice býti leda
cos přehnáno, ale pravda jest, že mimo největší ssavce a větší
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dravce žádný tvor není před ní bezpečen. „Žádného dravce/1 
praví Tschudi, „Indiané nebojí se tak velice jako harpýje. Pro 
svou velikost, srdnatost a odvážlivost dravec tento jest nejstrašli
vějším nepřítelem sadů peruánských, pročež bývá, kde se objeví, 
pronásledován s největší zuřivostí. Ve mnohých lesnatých kraji
nách Indiané ani nemohou chovati drůbeže ani malých psů, poně
vadž tento nenasytný dravec unáší je  s podivuhodnou smělostí. 
Byli jsme toho svědky, kterak harpýje vrhla se na slepice vedle 
Indiana, který byl sotva tři kroky od nich vzdálen, a odnesla 
jednu z nich. V lesích hojné jí poskytují potravy četné jakury 
brasilské a tinamy, leč také mezi veverkami, vačicemi potkano
vými a opicemi harpýje zuřívá nemálo. Větří-li hejno opic, zvláště 
opic kapucínských, že harpýje jest na blízku, všecky jmou se ža
lostně křičeti a utíkají, pokud možno, na strom hledíce skrýti se 
v nejhustším listí. Zvířata bezbranná mají proti svým nepřátelům 
jen úpěnlivé stenání.“

Hnízdo, jež jest zvící hnízda čapího, harpýje mívá na nej
vyšších stromech a používá ho po dlouhou dobu. Mláďata Indiané 
vybírají a vychovávají, ježto křídlová a ocasová péra, jimiž zdobí 
si šípy a hlavy, mají u nich velikou cenu.

Ke třetímu oddělení sokolů patří luňáci, kteří vyznačují se 
štíhlým tělem, dlouhým, obyčejně vykrojeným neb vidlicovitým 
ocasem, krátkými a slabými nohami a dlouhými křídly, která sice 
nedopouštějí jim létati rychle, za to však stejnoměrněji se vzná- 
šeti a činiti krásné spirály. Potrava jejich záleží většinou v ry
bách a menších ssavcích, malých ptácích běhavých, kobylkách 
a jiném hmyze, v době nouze také v mrchách. Známo jest 
osm druhů, z nichž připomeneme tu pouze limáka červe
ného čili královského ímilvus ictinus), jenž žije v celé Evropě 
a ve východní Asii, jest 65— 72 em zdélí a v rozpjatých křídlech 
1*4— 1*5 m  zšíří; délka každého křídla činí 50, délka vidlicovitého 
ocasu 38 em. Hnědé peří svrchní jest světlěji ovroubeno, spodní 
část těla a ocas jsou rezavě hnědé a ozdobené tmavějšími čarami; 
křídla jsou černá, hlava a krk bělošedé, zobák u kořene žlutý, 
u ptáků věku prostředního namodralý, na konci černý, ozobí a 
nohy jsou žluté. Duhovka jest barvy stříbrné, u starých ptáků 
bledožluté. Luňák tento jest jedním z oněch ptáků, které přes 
škody, které činí, přece sotva lze počítati ke ptákům škodlivým, 
nebot zhubí veliké množství polních myší a škodlivého hmyzu; 
ovšem mimo to také loví malé ptáky, koroptve, zajíce, kuřata a 
housata, leč užitek jeho jest značně větší nežli škoda, kterou pů
sobí. Oblíbeným bydlištěm jeho jsou lesnaté roviny a lze často 
pozorovati jej, kterak v krásných závitcích beze všeho pohybu 
křídel vysoko se vznáší; na zemi však jest neohrabaný a pohybuje 
se tu více skákaje než chodě. Kde jest pronásledován, tam jest 
plachý a opatrný, ve případě opáčném však drzý a nestydatý. Na

Malý Rrehra. II. 2
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doklad jeho drzosti Riesenthal vypravuje tento příběh: „V malém, 
od hospodářského stavení nehrubě vzdáleném rybníce byla rodina 
hus shromážděna v důvěrném kroužku. Stará husa čistila si péra, 
husák v rákosí dřímal a housata právě nečinila ničeho. Náhle 
stará ustala ve své práci, obracela hlavu vzhůru, brzo v právo, 
brzo v levo — zkrátka, něco nezdálo se jí býti v pořádku, a kdo 
sledoval její zrak, mohl vysoko ve vzduchu spozorovati podezřelý 
bod. Několik krátkých, hlubokých zvuků poučilo mláďata o nebez
pečí. tak že ukryla a soustředila se v rákosí, a též husák probu

dil se ze své dřímoty a vzpří
mil se dobře pochopiv si
tuaci. Učiniv několik zá- 
vitků luňák zatím spustil 
se níže a náhle křídla při
táhnuv hnal se chytře právě 
proti houseti od staré husy 
nej vzdáleněj Šímu. Ho user
však nespustil lupiče s očí 
ani na okamžik a sotva že 
tento sletěl dolů, již se ho 
chopil a jal se do něho kříd- 
loma nemilosrdně bušiti. 
Zdali luňák zuřivě se brá
nící byl by z nebezpečí vy
vázl, jest těžko říci, zde 
v nepřátelském živlu ne
bylo mu pomoci a rozzu
řený houser nepřestal zuřiti 
dříve, než vetřelec ve zpě
něné vodě se utopil.“

„V době, kdy není mu 
živiti mláďata, luňák spoko- 
juje se hlavně krysami, myš
mi, hmyzem, žabami a pod., 
ba uchvacuje rád i nemocné 
neb leklé ryby s hladiny 
vodní a vůbec požívá i mrch, 

tak že většinou jest užitečný, zvláště ježto potřebuje hojné potravy, 
aby se nasytil. Proto myslivec nezávislý nemusí ho stále proná
sledoval maje zření k tomu, že živočichové užiteční mají svou 
oprávněnou existenci, i když dovolují si malé loupeže, a zdali hube
ním ptáků tak krásných les neolupuje se o jednu ze svých nej
krásnějších ozdob. Mezi drzými žebráky, kteří na sokolech vyže- 
broní jejich kořist a nutí je  k novým loupežím, luňák červený 
jest v řadě prvé; za to však vrány a jejich soudruzi i jemu od
nímají mnohé dobré sousto, tak že i on bývá nucen počíti lov znova.“

Luňák červený.
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Páření luňáka tohoto připadá na dobu jarní. Hnízdo dravec 
tento staví si obyčejně v korunách neb na postranních větvích 
vyšších stromů lesních, leč usazuje se též ve hnízdech vraních 
neb sokolích. Vlastní hnízdo jeho jest dosti veliké, má asi 1 m 
v průměru a podobá se hnízdům jiných dravých ptákův, ale pozná 
se obyčejně snadno podle toho, že vystláno bývá papírem, hadry 
a jinými věcmi, které luňák nasbírá na polích na hromádkách 
mrvy neb někde ukradne. Jednotlivé páry luňákův odnesly do 
hnízda i strašáky na ptactvo a jiné ukradly pradleně s věšadla 
záclony. íSamička snáší dvě až tři, zřídka čtyři vejce, která jsou 
bílá, poněkud zelenavá a ozdobená červenohnědými čárkami a 
pestrými, zašpičatěnými skvrnami. Jak  se zdá, sedává na nich 
pouze samička, jež v době sedění bývá zásobována potřebnou 
potravou. Asi za čtyři neděle vylíhnou se mláďata, jimž staří 
přinášejí hojnost potravy. V zajetí luňáci tito brzo se ochočují a 
jeví dosti značné schopnosti. Tak na př. luňák, kterého Girardi 
vybral z hnízda a měl po třicet tři léta, dostavoval se, když pán 
jej volal, k jídlu, bral potravu z ruky jeho i lidí domácích, sedá
val na vejcích slepicích, na něž býval posazován, a staral se
0 vylíhnutá kuřátka velmi pečlivě; pěkná to byla podívaná, když 
kuřátka brala mu maso ze zobáku nebo z pazourův a dychtivě je 
požírala. Konečně však luňák tento byl psem honícím zadáven.

Jeho nejbližší příbuzný, totiž včelojed (pernis apivorus), 
dosahuje 59—62 em délky 1*35— 1*4 m šířky. Barva peří jest na 
hřbetě tmavohnědá, na břiše žlutavě bílá s hnědými skvrnami 
příčními a čarami ostenkovými. Duhovka jest bílá jako stříbro 
nebo žlutá jako zlato, ozobí jest rovněž zlatožluté, zobák černý 
a nohy jsou barvy citrónové. Pták tento žije po vší Evropě, na 
zimu stěhuje se z pravidla v malých hejnech na jih a přilétá až 
do střední a jižní Afriky; v polovici neb na konci dubna vrací se 
zase k nám a usazuje se v lesích listnatých; pouhým lesům jehlič
natým vyhýbá se co nejvíce. Potrava jeho záleží hlavně ve hmyzu, 
najmě broucích, v plodu čmeláků, housenkách, můrách osenních
1 vakovníka trávového, píďalkách, žabách a bezpochyby i myších. 
Ač chytá také mladé ptáky, včely a vosy, jimž dříve, než je 
polkne, uštípne žihadlo, přece třeba pokládati jej za ptáka více 
užitečného nežli škodlivého. Hmyz loví velmi často na zemi, kde 
proti většině dravců jest dosti obratný. Létá těžce a zdlouhavě a 
obyčejně nepříliš vysoko a krouží jen málo; často jes t jej viděti, 
an sedě na kamenech nebo stromech čihá na kořist a když ně
jakou spatří, kroky vraními ji pronásleduje.

„Včelojed,“ praví Naumann, „jest pták velmi neušlechtilý, 
zbabělý a předčí v té příčině nade všecky ostatní dravce domácí. 
Dobráctví a bázlivost, leč také hloupá vzdorovitost jsou hlavní 
známky jeho povahy. Jest plachý a létá zvolna a těžce, nejvíce 
jen nízko nad zemí. Letě mává chabě křídloma zahýbaje se dosti

2*



20

neobratně, také často pluje vzduchem kus cesty nemávaje jima 
ani dost málo a tu také snáze se obrací; létá klidněji a lenivěji 
než ostatní káně. Vůbec dává chováním svým na jevo největší 
lenost. I vídáme jej, an sedě po několik hodin na témž místě, 
většinou na meznících a osamělých stromech polních čihá na ko
řist. Mimo obyčej ostatních dravců chodí dosti dobře, také pro
následuje hmyz velmi často běhaje za ním. Když vykračuje si po 
zemi maje hlavu vzpřímenu a peří na záhlaví a šíji rozčepýřeno,

podobal by se malému 
orlu, kdyby jeho ha
vraní chůze neukazo
vala, kdo jest. Hlas 
jeho zní jako „kikikik^ 
kterýžto zvuk kvapně 
vyráží a opakuje a 
kterým někdy po ně
kolik minut ozývá se 
nepřetržitě.“

Ihned po svém 
návratě včelojed počíná 
si hnízdo stavětí neb 
je opravovati. Volí pro 
ně nejraději lesy list
naté hraničící s kraji
nou otevřenou a staví 
je na větších stromech; 
velmi rád však usazuje 
se v opuštěných hníz
dech káních, luňácích 
nebo vraních a staví-li 
si hnízdo sám, činí to 
dosti nedbale. V této 
době bývá často viděti 
samečka i samičku, ani 
kroužíce ve vzduchu nad

místem, kde mají hnízdo, si hrají a baví se létáním. Ačkoli hnízdo 
bývá hotovo dosti záhy, přece teprv v červnu lze v něm nalézti 
vejce, obyčejně dvě, které bývají rozličné podoby a barvy; brzo 
jsou kulatá, brzo podlouhlá, skořápka se více neb méně leskne 
a jest na žlutobílé nebo hnědočervené půdě jasněji neb temněji 
mramorována. Sameček a samička sedí na vejcích střídavě a v době 
té se vzájem krmí. Mláďata bývají s počátku krmena housenkami, 
mouchami a jiným hmyzem a to tak, že staří jim potravu vydavují 
z volete; později přinášejí jim celé plodem naplněné plásty a vosí 
hnízda a konečně též mladé žáby, ptáky a pod. I po vyvedení mláďata 
užívají rodného hnízda ještě dosti dlouho k nočnímu odpočinku.

Včelojed.
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Káně hadí čili orel krátkoprstý (circaétus gallicus) jest 
větší předešlého, neboť bývá 70 em ^zdélí a 180 em zšíří. Hlavu 
a šíji má mdle hnědou se světlým lemem, hřbet, lopatky a malé 
krovky křídelní jsou tmavohnědé, leč hrany jsou světlejší; na bě- 
lavém čele, krku a lících jsou úzké, hnědé čárky, vole a svrchní 
část hrudi jsou jasnohnědé, břicho bílé s řídkými jasnohnědými 
skvrnami příčními. Oko jest žluté, zobák tmavohnědý, ozobí a 
nohy jasně modré.

Pták tento žije ve střední, jihovýchodní a J ižn í E vropě; na 
zimu stěhuje se do jižní Asie a střední Afriky. Žije tiše a samo
tářsky a živí se hlavně hady, ještěrkami a žabami, leč chytá též 
ryby, potkany, slabé ptáky, raky a větší hmyz. Loví buď chodě po 
zemi neb letě a často jest jej také viděti, an na vhodném místě 
na kořist čihá. Spatří-li kořist letě, spouští se zvolna dolů a v n ě
kolika okamžicích vrhá se na ni. „Hada popadá,u praví Mechlen- 
burg, Jedním  pazourem u samé hlavy, druhým pak obyčejně dále 
vzadu hlasitě křiče a křídloma mávaje; překouše mu za samou 
hlavou šlachy a svazy a zvíře leží bez vlády v jeho drápech. Po 
několika minutách počne jej požírati polykaje nejprve hlavu hada 
dosud ještě silně se svíjejícího a při každém dalším polknutí pře- 
kusuje mu páteř. Jednoho dopoledne sežral v několika málo h »di- 
nách tři veliké hady, z nichž jeden byl přes metr dlouhý av velmi 
silný. Nikdy neroztrhává hada, aby jej polykal po kusech. Šupiny 
vydavuje později v chuchvalcích. Hadům dává přednost před vše
likou jinou potravou. Předložil jsem mu současně živé hady, pot
kany, ryby a žáby, ale hnal se po hadech nevšímaje si zvířat mu 
bližších/ Hnízdí na vysokých stromech lesních, zřídka na skalách. 
Hnízdo jeho bývá zhotoveno ze suchého chrastí a vnitřek bývá 
vystlán zeleným listím; nezřídka bývá nad hnízdem střecha. Na 
počátku května lze v hnízdě nalézti jedno vejce barvy modravě 
bilé a poměrně veliké. Oba staří sedí na něm po 28 dní a oba 
také mládě společně živí a vychovávají. Káně hadí zasluhuje plnou 
měrou, aby se jí šetřilo, a její hubení mělo by se přísně trestati.

Pravými strážci lesův a polí lze nazvati káně pravé, z nichž 
nejprve připomenouti sluší káni rousnoii (archibuteo lagopus). 
Bývá65cm zdélí a 1*5m zšíří; barva peří jejího bývá různá, oby
čejně smíšená z bílé, šedé, červenohnědé a ještě tem nější; nej
temnější jsou křídla. Pták tento jest rozšířen v severním Rusku, 
v Sibiři a Turkestanu; k nám přichází jen v zimě. Jest to pták 
většinou stepní a živí se hlavně myšmi a lumíky; jen v době 
nouze chytá též malé zajíce a koroptve, leč škoda tím způsobená 
bývá jen malá. Jest to tedy pták většinou užitečný, pročež bylo by 
žádoucno, aby se ho všemožně šetřilo a aby na polích zatloukaly 
se do země koly, na kterých mohl by čihati na myši.

U nás zastupuje jej káně lesní (buteo vulgaris), jež dosa
huje téže velikosti a jest i jinak podobna předešlé. Jest z větší
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části barvy hnědé, která vespod smíšena jest s bílou, ocas jest rov
něž barvy světlé a táhnou se po něm příční pruhy. Hlavní barva 
však nebývá vždy stejná, nýbrž vyskytují se všecky odstíny od barvy 
skoro černé až skoro k bilé. Nohy bývají holé.

Pták tento vyskytuje se skoro v celé Evropě; v Britannii jest 
již téměř vyhuben, u nás však jest na štěstí dosti častý. Z krajin 
studenějších na podzim se stěhuje, kdežto v Evropě střední skoro

všude zůstává i přes 
zimu. Když se stěhuje, 
bývá vídati hejna těchto 
ptáků skládající se z dva
ceti , někdy i ze sta 
kusů, které však jsou 
rozptýleny na velikou 
dálku. Krajině, ve které 
vyskytuje se větší po
čet těchto ptáků, jsou 
pravou ozdobou; na 
jaře a za jasných dní
letních bývá jej viděti, 
an vysoko nad poli a 
lesy často po několik
hodin opisuje své k rá
sné kruhy. Na jaře bývá 
jich v době páření vi
děti často pět až šest
na jednou a jejich hry 
ve vzduchu poskytují 
pak překrásného pohle
du. „Jest to rozkošná
podívaná/ praví Altům, 
„když oba staří za ja s 
ných dní jarních a také 

Káně rousná. ještě později v kruzích
nej půvabnějších houpavě 

poletují nad lesem. Hlasité a zvučné volání jejich „hié“ ne
málo zvyšuje onen příjemný pohled. Když nabaží se umělých 
kousků svých, jedna z nich přitáhnuvši obě křídla k sobě vrhá se
s velikým šustotem na les a té chvíle následuje jí druhá.“ Od
jiných dravých ptáků lze ji snadno rozeznati podle jejího letu a 
třírohého tvaru; obyčejně vznáší se znenáhla, jen zřídka pohybuje
křídloma rychle a časem se zastavuje, aby třepetajíc se nějaký
předmět blíže si prohlédla. Spatří-li na zemi nějakou kořist, vrhá
se majíc křídla těsně přitažená dolů, nad samou zemí je zase
roztahuje a někdy letí také ještě malý kousek cesty nad zemí a 
po té uchvacuje kořist drápy daleko roztaženými.
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Káně lesní jest sice chytrá, lstivá a potměšilá, leč při tom 
dosti mírná nejevíc ani z daleka takové odvahy jako dravci ostatní. 
Ona jest to zejména, s níž vrány rády se zaměstnávají, kterou 
křičíce horlivě pronásledují; na jejich pokřik sletí se pak také 
vlaštovky, konipáskové a jiní malí ptáci, aby súčastnili se obecné 
zábavy — a smějí to činiti bez trestu, káně lesní nikdy nevystu
puje proti nim nepřátelsky. Přes velikost svou jest odkázána na 
menší zvířata a ježto nedostává se jí hbitosti a rychlosti, aby 
uchopila ptáka v letu, jest jí spokojiti se malými živočichy běhají
cími. Potravou její jsou hlavně, ba je-li jí lze jich dosíci, výhradně 
myši. Že tu a onde chytí také někdy mladého zajíce nebo mladou 
koroptev, když se jí právě namanou, to padá nehrubě na váhu, 
poněvadž to jsou právě řídké a nahodilé výjimky. Neboť když 
myší jest po řídku, loví zvláště krysy, sysly a křečky a pronásle
duje též horlivě hady, nejedovaté i jedovaté. K lovu těchto zdá 
se býti obzvláště povolanou, neboť uštknuta byvši zmijí ochuraví 
sice, leč brzo se zase uzdraví. Myší zpotřebuje veliké množství, 
neboť jest stále při chuti. Velmi často spatřuje se na poli, ana 
sedí na nějaké hromádce, mezníku, kolu neb jiném vyvýšeném 
předmětě, odkud může se rozhlížeti. Pozorně dívajíc se v před 
i na strany náhle se vzchopí, křídloma téměř ani nepohybujíc 
vznáší se skoro při samé zemi, konečně křídloma třepetajíc za
staví se nad jedním místem, náhle snese se dolů, chvilku tu prodlí 
a pak vrací se zase na své stanoviště. Tato činnost její opakuje 
se stejným způsobem často za sebou a po každé má v zápětí smrt 
jedné myši. Podle toho jest potřebí značného množství myší, aby 
veliký pták ten se nasytil. Jak  Lenz se domnívá, jedna káně lesní 
zpotřebuje denně třicet myší, tak že ročně zahubila by asi deset 
tisíc těchto škodlivých hlodavcův, a byť i výpočet ten nebyl zcela 
přesný, přece pravdou jest a zůstane, že káně lesní hubíc myši 
mnohem více nám prospívá nežli škodí usmrcujíc někdy některého 
zajíce neb koroptev. Proto neměla by se stříleti a též nemělo by 
se k hubení myší užívati jedu, poněvadž jím bývají zahubena 
i mnohá zvířata užitečná.

Hlas káně lesní podobá se kočičímu mňoukání, které bývá 
slyšeti již i od mláďat. Na konci dubna neb na počátku května 
káně staví si bud nové hnízdo nebo stěhuje se do starého neb 
usazuje se v hnízdě vraním. Hnízdo bývá z pravidla na silném 
stromě nablízku pně, mívá 60—80 em v průměru, záleží v silných 
větvích a jest uvnitř vystláno tenkým chrastím, srstí a mechem. 
Na třech až čtyřech vejcích, která mají na zelenavě bílé půdě 
jasnohnědé skvrny, samička sedí bezpochyby sama; mláďata však, 
která bývají porostlá šedobílým, hustým pýřím, oba staří krmí 
společně.

Uprostřed mezi káněmi a orly stojí nejprve orel říční 
(pandion haliaětus), který žije téměř na celé zemi. Bývá 50—56 em
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zdélí a 1*46— 1*56 m zšíří, zobák má krátký a již u ozobí zahnutý, 
nohy silné a opeřené, prsty krátké, peří hladce přiléhající a mastné. 
Hlava a šíje jsou žlutavě bílé a na délku černohnědě pruhované, 
svrchní část těla jest huědá a spodní bílá nebo žlutavě bílá.

V krajinách studenějších pták tento jest tažným, v teplejších 
stěhovavým; hnízdí na blízku řek a jezer na vysokých stromech. 
Živí se výhradně rybami, které chytá nejen na povrchu, nýbrž 
vrhaje se s výše vynáší je i z hloubky. Na několik okamžiků 
zmizí při tom úplně pod vodou a nezřídka se přihází, že veliké 
ryby nemůže přemoci a z vody vynésti a tato dravce, který zaťal 
do ní své drápy, stáhne do hlubiny a utopí jej.

Obyčejně asi na konci dubna samička snáší dvě až čtyři 
vejce, která jsou jasně bílá a modrošedě neb rezavě skvrnitá. 
Oba staří sedí na nich, jak se zdá, střídavě a obyčejně vylíhnou 
se jen dvě mláďata. Vespolek a s malými ptáky orlové tito snášejí 
se dobře, leč bývají zhusta napadáni jinými dravými ptáky; sná
šelivost jejich jest tak veliká, že malým ptákům dovolují zahníz- 
diti se v mezerách svého hnízda. Podle menší velikosti a tmavo
hnědého ocasu lze orla říčního snadno rozeznati od orla mořského 
(haliaětus albicilla), který bývá 85—95 em zdélí a 2 05 m zšíří. 
Oči má hnědožluté, zobák, ozobí a nohy žluté; hlava, šíje, hrdlo 
a hořejší část krku jsou u vybarveného ptáka barvy jasně šedo- 
žluté, hořejší část hřbetu a zášijí jsou tmavohnědé, dolejší část 
hřbetu a břicho jsou tmavohnědé, k ocasu poněkud tmavší.

Domovem dravce tohoto jest celá Evropa, severní část Sibiře, 
Malá Asie, Sýrie, Island a Grónsko. Ačkoli velikostí předčí nad 
orla skalního, přece jeho síla a odvážlivost, poněvadž živí se nej
více rybami, jest menší, pročež spokojuje se často též raději 
mrchami, než aby sám opatřil si potravu. Orlové žijící na pobřeží 
mořském a u velikých řek a jezer prouásledují kromě ryb zvláště 
též vodní ptáky, které dovedou loviti velmi obratně. Bystrým či
chem ucítí zdechliny z veliké vzdálenosti. Ježto snadno opatřují 
si potravu, bývají mimo dobu páření spojeni často též u větší 
hejna, čímž více upomínají na supy než na samotářské orly skalní. 
Na vodě jsou jako doma a jako orel říční jsou znalí vzácného 
umění chytati kořist i hluboko pod vodou, leč často přeceňujíce 
svou sílu bývají silnějšími rybami staženi do hlubiny a utopeni; 
menší ryby však a vodní ptáky přemáhají stejnou obratností jako 
racky neb mořské vlašťovky. Věrohodní plavci vypravují, že mořští 
orlové někdy, aby si odpočinuli, jako ptáci vodní sedí na vodě 
a pak jedním mávnutím křídel vznášejí se nad vodu. „Jsa neoby
čejně silný, odvážný a často i d rzý,“ praví Riesenthal, „orel 
mořský jest dravec velmi nebezpečný. Zdali, jak se vypravuje, 
unesl i dítě, není dosti bezpečně zjištěno, stalo prý se to na 
jednom z ostrovů farorských. Malé ditě bylo necháno před domem 
bez dozoru a bylo prý takovýmto orlem odvlečeno. Že by orel moř
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ský takovéto břímě mohl vyzdvihnouti do značnější výše, nelze si 
ovšem dobře mysliti. Odvahy však má k tomu, asi dosti, vždyť Nord- 
mann vypravuje, že mořský orel napadl v Laponsku holohlavého ry
báře, skalpoval ho a vzal mu z člunu štiku, když rybář dával síť do 
pořádku. Vespolek orlové tito často svádějí nejkrvavější boje, 
zvláště o samičky; hrabě Wodzicki vypravuje, že jedenkráte snesli 
se s výše dva samečkové majíce drápy zaryty jeden do druhého 
a pokračovali na zemi v boji s takovou rozhořčeností, že přikva- 
pivší polesný mohl jednoho klackem zabiti, kdežto druhý nehnuv 
se s místa stál proti němu 
s pohledem tak zuřivým, 
že polesný, muž to jinak 
neohrožený, uleknuv se 
mimovolně ustoupil a ne
chal jej uniknouti. Podle 
toho, v jakém sousedství 
žije, orel mořský loví 
brzo více zvěře opeřené, 
brzo čtyřnohé neb ryb.
Hejna divokých kachen 
ihned vznesou se do výše, 
jakmile jej spatří neb za 
slechnou jeho chraplavé 
„krau, krau ,w a co nej
rychleji odlétají, poně
vadž v letu nemůže jich 
usmrcovati; překvapí-li 
však je na hladině vodní, 
hledí sice zachrániti se 
ponořujíce se hluboko pod 
vodu, ale často marně, po
něvadž dravec je pronásle
duje tušeným směrem, což 
není mu těžko zvláště u 
kachen pokrytých bílými 
skvrnami, kterých ani pod vodou nespouští s očí, nýbrž pozorně 
je  sleduje tak dlouho, až unaveny jsouce nemohou se již ponořo- 
vati. Zajíce a králíky chytá i v nejrychlejším běhu a bylo také 
pozorováno, že lišku pronásledoval déle než hodinu a až do únavy 
tloukl ji křídloma, při čemž lišku běžící k lesu vždy dovedl od 
něho odvrátiti. Dravec tento jest ovšem velmi škodliv hubě nejen 
zvěř menší nehledíc ani k vodnímu ptactvu a rybám, nýbrž i mlá
ďata zvěře vysoké, pročež v lesích a oborách, kde zvěř tato se 
vyskytuje a chová, nesmí se trpěti. Někteří zase tvrdí, že zvěři 
není nebezpečen, má-li dosti jiné potravy, zvláště mořských ptákův 
a ryb. Dovede sice chytati ryby, za kterýmžto účelem opatřen jest

Orel mořský.
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drsnými chodidly a tlustými břišci na prstech, nemá však v tom 
ani přibližně obratnosti orla říčního výhradně rybami se živícího, 
pročež tomuto slabšímu dravci často kořist odnímá. Orel mořský 
velmi rád vyhledává i mršin a často nažere se jich tak, že stěží 
může vstáti; též ryb leklých a větších zvířat mořských hledá na 
pobřeží horlivě a při té příležitosti bylo často pozorováno více 
jich pospolu, kterak majíce peří zježené, ostatně však jsouce klidni 
těšili se společným hodům.“

Orel mořský hnízdí na strmých skalách na blízku m oře; 
kde však jich není, jako při moři baltickém, spokojuje se také 
vysokými stromy, v době nouze i rákosím nebo pouhou zemí. Ke 
konci měsíce března samička snáší dvě, zřídka tři vejce, která 
jsou bud zcela bílá nebo posetá nahnědlými skvrnami. Doba sedění 
není ještě bezpečně určena; mláďata prodlí ve hnízdě deset až 
čtrnáct neděl.

Příbuzný jeho orel mořský bělohlavý (haliaětus leucoce- 
phalus), který žije v severní Americe, bývá 70—85 em zdélí 
a 1 9 —2*1 m  zšíří; samička jest o něco větší. Duhovka, ozobí, 
zobák a nohy jsou jasnožluté, peří trupové jest u starého ptáka 
tmavohnědé a každé péro jest jasněji ovroubeno. Hlava, hořejší 
část krku a ohon jsou bílé, křídla černá.

Co se týká způsobu života, pták tento velmi se podobá pře
dešlému; žije většinou na pobřeží mořském, leč vyskytuje se také 
u velikých řek a jezer.

Když na sklonku podzimu veliká hejna ptáků vodních při
letí z krajin severních ke břehům mississipským, dravec tento se
dává majestátně na nejvyšším vrcholu největšího stromu na břehu 
se vypínajícího. Bystrým zrakem svým rozhlíží se pozorně po okolí 
a bedlivě poslouchá, aby neušel mu ani zvuk nejslabší. Soudruh 
jeho čihající na protějším břehu časem na něj volá, k čemuž onen 
odpovídá zvláštním zvukem chechtavým.

„Různé druhy kachen, ostralka, hvizdák, kachna divoká letí 
rychle mimo sledujíce tok řeky; leč orel nechává jich s pokojem. 
V nejbližším však okamžiku ozve se divý, hlučný zvuk jako hla
hol trouby, který pochází od labutě z dáli se blížící. V tom sa
mička zavolá s protějšího břehu chtíc upozorniti samečka. Ten 
náhle zatřese tělem a urovná si zobákem peří. Bělostkvoucí pták 
již se objevuje: dlouhý krk jeho jest natažen, oči pohlížejí kolem 
sebe, zdali by někde nepostřehly nepřítele. Dlouhá křídla, jak  se 
zdá, sotva nesou břímě těla; proto pták mává jima neustále a 
a pomáhá si vesluje nohama. Kořist orlem zvolená se blíží. V oka
mžiku, ve kterém labuť letí podle obávaného páru, orel samec vy
letí za své skrýše strašlivě křiče, kterýžto křik zdá se labuti býti 
hroznějším než rána z ručnice. Nyni přiblíží se okamžik, ve k te
rém orel ukáže všecku svou sílu. Jako padající hvězda pluje vzdu
chem, jako blesk vrhne se na chvějící se zvěř, která jsouc ve
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smrtelných úzkostech a ze zoufalství užívá všeho možného umění, 
aby letmo unikla hrozícímu útoku ukrutného protivníka. Letí do 
výše, zatáčí se a vrhla by se do proudu, kdyby orel neznal dobře 
všech jejích úskokův a nedonutil jí, aby setrvala ve vzduchu. La
buť vzdává se vší naděje v zachránění, strach se jí zmocňuje a 
síla ji opouští vůči odvážlivosti a rychlosti jejího nepřítele. Účiní 
ještě  jeden zoufalý pokus uniknouti, leč orel zatne jí pazour pod
křídla a nutí ji silou neodolatelnou, aby snesla se s ním na nej
bližší b řeh .“

„Nyni spatřili byste veškeru ukrutnost nej strašlivějšího ne
přítele opeřenců. Stoje vzpřímen nad obětí, která pod ním doko
nává, svírá mohutné pazoury a vráží ostré drápy hluboko do srdce 
umírajícího ptáka. Plesá radostí v okamžiku, ve kterém kořist jeho 
křečovitě pod ním se svíjí. Samička pozorovala až dotud každý 
pohyb manžela svého a nepřispěla-li mu ku pomoci, stalo se to 
jen proto, že síla a odvážlivost manželova úplně postačí. Nyní však 
přiletí k němu a oba po té obracejí nešťastnou labuť hrudí vzhůru 
a počínají hody.w

Těmito slovy přírodopisec Audubon líčí způsob, jakým orel
tento vede si při lovu, a líčení jeho jest jak živé, tak i pravdivé
a věrné.

O prvém setkání svém s orlem tímto týž přírodopisec vy
pravuje toto: „Jednoho zimního večera, v měsíci únoru měl jsem 
po prvé příležitost spatřiti tohoto vzácného, krásného a ušlechti
lého ptáka a nikdy nezapomenu na radost a rozkoš, kterou jsem 
při tom pocítil. Ani Herschel, když objevil onu proslulou oběžnici, 
která po něm jest nazvána, nemohl pocítiti větší rozkoše, neboť 
vypravování o něčem novém naplňuje srdce každého pozorovatele 
přírody největší hrdostí. Byli jsme na cestě obchodní a pluli jsme 
po hořením toku řeky Mississipi vzhůru; ostrý vítr zimní vál nad 
našemi hlavami a zima potlačila zájem, který jsem jindy míval na 
této krásné řece. Ležel jsem podle našeho kapitána a to jediné, 
co vzbuzovalo mou pozornost, bylo množství kachen rozličných 
druhů, které provázeny jsouce labutěmi časem táhly podle nás. 
Kapitán pocházející z Kanady a muž to zkušený, byl po mnoho 
let zaměstnán v obchodě s kožemi; když pak viděl, že ptáci obra
celi k sobě mou pozornost, zdál se bedlivě pátrati po novém 
předmětě, aby mne bavil. Tu najednou spatřil orla letícího nad 
námi. „Jaká to náhoda!“ zvolal, „právě toho jsem si přál. Vidíte, 
pane, onoho velikého orla, jediného, kterého spatřil jsem od té 
doby, co jsem moře opustil?“ Ihned byl jsem na nohou, pozoroval 
jsem ptáka bedlivě a když jsem si jej prohlédl, soudil jsem, že 
jest to druh mně dotud neznámý. Kapitán tvrdil, že ptáci ti jsou 
vzácni; následují prý někdy myslivcův, aby živili se zbytky zvířat, 
kteráž onino usmrtí, když voda jest zamrzlá; když není pokryta 
ledem, loví prý po celý den ryby a chytají je tak, jako orel říční.
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Hnízdí prý z pravidla na výstupcích skalních, kde hnízda jejich 
obyčejně nalezl podle bílého trusu dole nahromaděného. Jeho 
zpráva shoduje se s pozorováními, která činil jsem později.“

Kromě skal orel tento volí si za misto pro své hnízdo tam, 
kde lesy vroubí břeh mořský nebo břehy širokých řek, vysoký 
strom; kde není vyšších stromů, spokojuje se často křovími, ba 
i rákosím nebo pouhou zemí. Hnízdo bývá velmi veliké; mívá 
105— 2 m v průměru a bývá 30 em zvýší. Spodní část jeho skládá 
se z velmi silných větví, svrchní část z větví slabých a vnitřek 
jest vystlán jemným chrastím, travou a mechem. Ke konci března 
samička snáší dvě, zřídka tři vejce, která jsou dosti malá, čistě 
bílá nebo pokropená červenavými nebo hnědými skvrnami. Staří 
sedávají na nich střídavě a sameček bývá také na blízku hnízda 
na stráži.

Hlava orlova.

Kořistí orla tohoto bývaií všecka zvířata, která může p ře
moci, ryby, rozliční ptáci mořští, zvláště kachny a alky, mořští 
ssavci a též ptáci pozemní, ba i ježkové a lišky, pročež v kraji
nách obydlených jest ptákem škodlivým, kdežto v krajinách ne
obydlených a zvěří oplývajících příjemně oživuje pustinu.

Na podzim stěhuje se a proto bývá v době této častý v již
ních státech severoamerických. Když se stěhuje, letí vysoko ve 
vzduchu a jen v krajinách lesnatých odvažuje se snésti se níže; 
staří ptáci neradi opouštějí své stanoviště. Žijíce obyčejně pospo
litě rozdělují se v březnu na jednotlivé páry. Manželé zachovávají 
si, jak se zdá, po celý život věrnou příchylnost, leč bývají na ně 
činěny útoky jinými samečky a přihází se opět a opět, že manžel 
dřívější podléhá.

Orlové praví, jejichž hlavní zástupce jest orel skalní (aquila 
fulva), liší se od předešlých hlavně tím, že nohy až k chodidlům 
jsou jako u káně rousné porostlé peřím. Bývá 80 -8 5  em zdélí
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a 2 m zšíří; samička bývá o něco větší dosahujíc 95 em délky. 
Oči máv žlutohnědé, zobák tmavohnědý, ozobí a prsty žluté a drápy 
černé. Špičaté peří na šíji starého ptáka jest rezavě hnědé a všecko 
peří ostatní tmavohnědé, na krku skoro černé. Jednotlivá péra jsou 
v obou prvých třetinách od kořene bílá, na konci pak tm avohnědá; 
třetina ocasu u kořene jest bílá, ostatek pak nejprve černě pru-

Orel skalní.

hován nebo skvrnit a v polovici koncové černý; spodní krovky 
ocasní jsou bílé. Jest to vedle orla mořského největší dravý pták 
evropský. Zdali jest podstatně rozdílný od orla zlatého (aquila 
chrysaétus), to posud není na jisto rozhodnuto. Orlem zlatým 
míní se orel více rezavě červenavý, na jehož ohoně a spodní 
straně křídel jest jen málo neb naprosto žádných per bílých. Té
měř obecné jest mínění, že orel zlatý jest jen starší orel skalní. 
Bystří pozorovatelé a odborníci jako Riesenthal nepokládají roz
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dílů mezi oběma za tak podstatné, aby měli považovati se za dva 
rozličné druhy, nýbrž mají je pouze za modifikace jednoho a téhož 
ptáka. Ostatně dravec tento žijící ve větší části Evropy, v části 
Asie a Afriky jest nyní již dosti vzácný a proto pozorování jeho 
jest spojeno s neobyčejnými obtížemi. A toho sotva třeba litovati, 
ježto sotva asi jest nějaký dravec zvěři škodlivější. Vyjmouc zvířata 
veliká žádné není před ním jisto. Mladé srnky, zajíci, divoké husy, 
jehňata, kůzlata, která směle odnáší od stájův a obydlí lidských, 
lišky, jezevci, kočky, koroptve, psi, čápi, drůbež domácí, krysy, 
krtkové, myši, vše mu chutná; ani nejrychlejší běh nezachrání 
zajíce, sotva nejrychlejší let malého ptáka. Též neostýchá se ani 
dosti málo odnímati sokolu stěhovavému uloveného holuba a je 
střábu ukořistěného jeřábka; v zimě, když potravy jest po skrovnu, 
požírá též mršiny.

Bystrým zrakem svým vypátrá s nejvyšších vrcholů hor a 
vysoko ze vzduchu i nejmenšího živočicha. Mimo tento výborný 
zrak orel opatřen jest neméně znamenitými okončinami, které činí 
jej pravým lupičem; jsou to mohutné peruti a nohy ozbrojené 
silnými a ostrými drápy. Oněma vznáší se s obzvláštní zálibou až 
k oblakům, kde zraku lidskému úplně mizí, těmato popadá a rdousí 
kořist. Když se země chce se vznésti, rozběhne se, poskakuje a 
mává zvolna a mocně křídloma; vyletěv však do jisté výše žene se 
často po několik čtvrtí hodin rychle ku předu křídloma ani nehý
baje a jen něco málo klesaje. Spouštěje se na kořist, při čemž 
obyčejně nějakou chvíli krouží ve vzduchu, náhle přitáhne křídla a 
střelhbitě vrhá se na ni a uchvacuje ji svými pazoury. Kočkám 
jedním pazourem stahuje krk a tak je rdousí, leč požírá je  dříve, 
než zdechly. Rovněž na kousavou lišku vrhá se beze všech roz
paků. „Běda ubohému lišáku,“ praví Girtanner, který špatně po
chodil při nočním lovu a jda za potravou udeřiti chtěl plíže se po 
břiše na hejno koroptví řeckých bezstarostně si pohrávajících a 
zrakem příliš horlivě sledoval kýženou kořist, když tu najednou 
zakrouží nad ním pár orlův a král opeřenců s křídloma přita
ženýma, leč pazoury rozpřaženými fiče jako střela octne se 
vedle něho. V okamžiku vrazí neopatrnému šibalu zuby cenícímu 
pazour do otevřené tlamy, odzbrojuje tak i zuby nejostřejší, druhý 
pak zatne hluboko do těla oběti své, sebrav všecku sílu porazí ji, 
udržuje se v rovnováze mávaje křídloma a pak jme se lup svůj 
rozsápávati dříve, než zvíře přestane dýchati.“ V zápase takovém 
orel ovšem nebývá vždy vítězem, nýbrž nezřídka podléhá sám, leč 
zápas ten zajisté svědčí o veliké odvážlivosti, neohroženosti a sebe
vědomí orlově. Sebevědomí to lze patrně pozorovati zvláště tehdá, 
když orel se zrakem planoucím, s peřím na šíji rozčepýřeným a 
s křídloma napolo rozpjatýma stojí na kořisti. Tu bývá úchvatným 
obrazem hrdé krásy a bujaré síly, které jsa si vědom odvažuje se 
někdy i na člověka.
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Když ve vzduchu krouží, pozorujeme, kterak otáčeje a obraceje 
se, zdvihaje a spouštěje ohon rejduje sem a tam, kterak vznáší se 
do výše, letí-li proti větru, a kterak se spouští, letí-li po větru. 
Letě neb odpočívaje jest to jeden z našich nejkrásnějších a nej
majestátnějších ptáků; když však běhá, jest nemotorný a neobratný 
až k smíchu. Když zvolna chodí, držívá tělo téměř vodorovně a 
chůze jeho jest capavá, pohodlně vykračuje si zdvihaje střídavě 
pravou a levou nohu; spěchaje však činí veliké a podivné skoky a 
pomáhá si při tom křídloma.

Společnosti svých soudruhův orel nemiluje. „Pár orlů,“ praví 
Riesenthal, „netrpí ve svém okrsku žádného jiného a v zuřivých, 
krvavých bojích vetřelec hledí se zapuditi. Boj svádí se ve vzduchu 
a soupeři zatnou si mnohdy vzájem drápy do těla tak, že krou
žíce padnou na zemi. Velmi mohutné peruti, rychlost, hbitost a 
obratnost, strašlivá síla při nárazu křídloma a drápy, zkrátka ne- 
zkrocená, bujará síla, která zračí se v zářících, ve hněvu krvavě 
se zbarvujících očích, činí orla nej strašlivějším nepřítelem živočišstva 
od sviště a králíka až po srnu, od skřivana až po labut a dropa. 
Počíná chycené zvíře často požírati dříve, než je usm rtí; jako by 
byl opojen kouřící krví oběti stojí maje peří rozčepýřené na ní a 
často nažere se tak, že jen stěží může vyletěti. Hlas jeho podobá 
se kánírnu, jest však mnohem pronikavější; když zvěř jej zaslechne, 
všecka jsouc poděšena utíká se do své skrýše. Úzkostlivě kamzíci 
zatlačují mláďata svá ke skalní ístěně, plaše běhají sem a tam, když 
tu náhle zazní pronikavé hvízdnutí a maje křídla přitažena orel 
vrhne se do poděšeného a pomateného stáda a střelhbitě uchvacuje 
a odnáší kořist. -Jsa trápen hladem stává se nad míru odvážlivým, 
létá až k vesnicím a že při takové příležitosti uchvacuje i malé 
děti, jest dokázáno.“ „U Helsingforsa,“ vypravuje Nordmann, „orel 
vrhl se zrovna na návsi na velikého, běžícího vepře, jehož proni
kavý křik vzbouřil vesničany. Přiběhlý rolník zahnal orla, který 
jen nerad pustil těžkou kořist a s tučného hřbetu vepřího od
letěv ihned vrhl se na kocoura, s nímž zaletěl na blízký plot. 
Poraněný vepř a krvácející kocour spustili žalostný dvojzpěv. 
Rolník chtěl sice zachrániti též kocoura, leč nedůvěřuje si přiblí- 
žiti se k zuřivému ptáku beze zbraně pospíšil do svého bytu, aby 
přinesl nabitou ručnici. Když však orel spatřil po druhé rušitele 
své hostiúy, pustiv kočku vrhl se na rolníka, zaťal mu drápy do 
těla a po té všickni tři volali o pomoc, napadený lovec, tučný 
vepř a starý kocour. Jiní sedláci přiběhli, chytili orla rukama a 
donesli zločince svázaného k jednomu z mých přátel.“

Hnízdo orel staví si obyčejně na nepřístupném výstupku 
skalním neb na vysokých stromech; spodek skládá se ze silných 
větví a oklestků, které dílem sbírá na zemi, dílem ulamuje se stromů. 
Na tomto podkladě spočívá vrstva větví tenčích a mělká kotlinka 
bývá vystlána drobnějším proutím a lišejníky. Průměr hnízda činívá
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1*3 až 2 m ; poněvadž pak orel používá hnízda po dlouhý čas, při
bývá ho rok co rok byť nikoli co do objemu, přece co do výšky a 
to měrou značnou. V měsíci dubnu samička snáší dvě až tři vejce 
poměrně malá, zakulacená a drsná, která na bělavé neb zelenavě 
šedé půdě zdobena jsou nepravidelnými, tu většími, onde menšími 
skvrnami barvy našedivělé neb nahnědlé. Samička sedí na nich 
pět neděl a na počátku června vylíhnou se z nich mláďata. Tato 
bývají porostlá světle šedým pýřím, rostou velmi zvolna a teprv 
uprostřed nebo ke konci července vylétají z hnízda. S počátku 
staří krmí je z volete, později bývá jim potrava upravována a ko
nečně musí mláďata navykati si potravu sama si rozdělovati; kdežto 
však jinak staří věnují mláďatům velikou péči, kdežto větve trusem 
pokálené denně z hnízda odstraňují a nahrazují je  jinými, odstra
ňují zbytky potravy velmi nedbale, čímž hnízdo proměňuje se 
v pravou rasovnu, ze které vychází zápach jako z mrchoviště. 
Podle zprávy Bechsteinovy byly na blízku hnízda orlího nalezeny 
zbytky čtyřiceti zajícův a tří set kachen a byť i počet ten byl pře
hnán, nelze popříti, že orel působí v lesích a oborách, ve kterých 
chová se zvěř, veliké škody, pročež nesmí se v nich trpěti.

Poslední skupina dravců denních obsahuje sokoly, prostřední 
to a malé ptáky s peřím těsně přiléhajícím, s krátkými běhy, ale 
s velmi dlouhými prsty a okrouhlými dírkami nosními v krátkém, 
ale silném a ostrém zobáce. Jsou z dravých ptáků bezpochyby nej
schopnější; jsou to. zvířata chytrá, leč velmi dravá. V popředí jich 
stojí oba bílí sokolové severní, totiž sokol islandský (falco can- 
dicans) a sokol norský (falco gyrfalco), kteří jsou z nich největší 
dosahujíce 57 em délky. Onen mívá peří podle bydliště a stáří roz
ličně zbarvené, starší ptáci žijící severněji často zcela bílé nebo 
bílé s černými, hrotům šípů se podobajícími pruhy na konci jedno
tlivých per s rovněž takovými příčními pruhy na ocase. Žije v Grónsku, 
na Islandě a v severní Americe, kde usazuje se u pobřeží a to 
nejraději na blízku ptačích hor, ale přilétá také často, zvláště mladší, 
do krajin jižnějších, tak že dostává se i do naší zeměpisné šířky. 
Potrava jeho záleží v létě v mořských ptácích, v zimě ve sněhulích 
a veverkách; krkavec horní bývá prý mu nezřídka nebezpečným 
soupeřem. Hnízdo jest veliké a ploché a bývá obyčejně ve skalní 
sluji těžko přístupné; nezřídka prý sokol islandský usazuje se 
v hnízdě krkavce horního, což vede k prudkým rvačkám. Bydliště 
jednou zvolené opouští velmi nerad.

Sokol norský liší se od tohoto tmavou svrchní stranou barvy 
břidlicové s bílými pruhy příčními. Žije v Norvežsku, Laponsku. 
Finsku a Rusku.

K lovu užívalo se v dřívějších dobách nejvíce sokola island- 
ského a mimo něj i sokola stěhovavého (falco peregrinus), jenž 
jest pouze 47 em zdélí, ale jedním z nejodvážlivějších a nejspole
hlivějších lovců.



Když ještě v Evropě lov pomocí sokolů patřil k oblíbeným 
zábavám, sokolové byli k tomu cíli chováni a cvičeni. „Mladý di
voký sokol byl spoután a postaven na kruh volně ve vzduchu se 
pohybující, na kterém pak po několik dní a nocí stále byl houpán, 
až zemdlel, čímž zlomena jest jeho přirozená divokost; po té cvi- 
čitel hleděl jej k sobě upoutati vlídným ošetřováním a dobrou po
travou; brzo sokol přivykl svému ošetřovateli, po čemž byl veden
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Sokol islandský.

k tomu, aby sám z malé vzdálenosti přinášel si potravu a vracel 
se s ní na ruku svého pána. Činil-li to konečně bez nucení, byla 
mu znenáhla dávána živá zvířata, najmě ptáci; nesměl však ptáka 
uchopeného a přineseného roztrhati, nýbrž v náhradu za něj byly 
mu dávány nejchutnější lahůdky. Po tomto cvičení, jež pod širým 
nebem velmi často se opakovalo, byla mu sňata vazba a místo 
ptáků chycených byla mu poskytována příležitost zmocniti se ptáků 
volně létajících. Dobře vycvičený sokol vrhal se pak jako střela na

Malý Brehm. II. 3
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ptáka mu ukázaného a lapeného přinášel ochotně svému pánu, začež 
vždy dostalo se mu určité odměny. Takovým způsobem byly loveny 
zvláště volavky. Sokolnictví pěstovalo se kdysi s velikým nákladem 
a mnohdy s neobyčejnou náruživostí; za dobrého sokola loveckého 
platilo se 600 až 800 zl. Nyní podobný lov pěstuje se v některých 
zemích asijských a v severní Africe.“

K sokolům připomenutým druží se raroh veliký (falco lana- 
rius) žijící v jihovýchodní Evropě, jenž jest větší sokola stěhova
vého a odvážlivostí se mu vyrovná. Sokolové následující byli jakožto 
méně ušlechtilí od některých přírodopisců vřaděni do zvláštního 
pododdělení. Největší a nejznámější z nich jest poštolka (falco 
tinnunculus), jež jest 33 em zdélí a 70 em zšíří a staví si hnízdo 
nejraději v trhlinách skalních, ale někdy také v dutinách stromů. 
Žije v celé Evropě, v Asii a severní Africe, kdežto poštolka jižní 
(falco cenchris) a poštolka rudoiioliá čili večerní (falco vesper- 
tinus) žijí najihu a jihovýchodě. U nás jest z ptáků tohoto druhu nejztiá- 
mější ostříž (falco subbuteo), jenž dosahuje 31 em délky a 78 em šířky, 
jest pravý pták lesní a od některých bývá docela pokládán za menší 
druh sokola stěhovavého. Jest svrchu barvy tmavomodré, vespod 
bílé nebo žlutavobílé s černými podélnými skvrnami, které počínají 
se u volete. Žije v Evropě a v Asii, kde jest ptákem letním, kdežto 
v zimě stěhuje se do Afriky a Indie. U nás usazuje se nejraději 
v malých lesích a hájích; lesy rozsáhlé a pohoří jsou mu méně 
milé. Létaje velmi obratně jest škodliv zvláště skřivanům a též 
vlaštovky nejsou jisty před jeho drápy, pročež neškádlí ho jako 
dravce jiné, nýbrž se mu vyhýbají; větší ptáky prý ostříž nezřídka 
ze zpupnosti škádlí a straší. Myším a vůbec všem zvířatům na 
zemi žijícím může jen málo škoďiti buď proto, že jest k tomu ne
způsobilý, neb že bojí se prudce spustiti se na zemi; naproti tomu 
však zahubí dosti značné množství hmyzu, který chytá v letu. U nás 
jest ptákem letním, v září a říjnu se stěhuje a v dubnu se zase 
vrací; v květnu, červnu nebo teprv v červenci počíná se pářiti a 
stavětí hnízdo a to obyčejně na stromech, někdy také ve skalních 
slujích, ve stepi snad také na zemi. Rád usazuje se ve starých 
hnízdech vraních; jeho vlastní hnízdo skládá se ze suchého chrastí 
a bývá vystláno senem, mechem a pod. Samička snáší čtyři až pět 
vajec, která jsou obyčejně podlouhlá, zřídka kulatá a bývají na 
půdě bělavé neb načervenalé ozdobena velmi jemnými skvrnami 
žlutočervenými a zřetelnými skvrnami červeně nahnědlými. V době 
svého třínedělního sedění samička bývá krmena samečkem a později 
staří cvičí mláďata ve všem, čeho k lovu potřebují. Polnímu hospo
dářství a lesnictví ostříž jest velmi škodliv, kdežto chován jsa ve 
světnici může státi se jedním z nej příjemnějších soudruhů.

Skoro téže velikosti jest dřemlík (falco aesalon), který však 
náleží více severu. K nám přilétá jen na podzim a z jara, když 
tudy táhne, leč někdy, ač zřídka, bylo pozorováno, že tu i hnízdil.
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Jest to dravec obratný a let jeho má dosti velikou podobnost 
s letem krahujce; nejčastějšími obětmi, jeho jsou ptáci menší, zpě
vaví, malí ptáci vodní a j., leč i ptáci větší, jako sluky a lysky 
stávají se jeho kořistí. Co se týká místa, kde hnízdí, neliší se od 
ostatních sokolů; hnízdo jeho jest neumělé a rád usazuje se ve 
starých hnízdech vraních. V květnu samička snáší čtyři až šest 
vajec, která na bělavé nebo tmavě cihlové půdě znamenána jsou 
drobnými i hrubšími, hnědě načervenalými neb černavými skvrnami. 
Mláďata bývají v srpnu již tak dospělá, že se starými mohou vy- 
dati se na cestu do krajin jižních.

Všickni dravci sokolovití zde připomenutí i jejich příbuzní 
jsou více neb méně nejnebezpečnějšími nepřáteli ptactva, kterým 
i ptáci nejrychleji létající unikají jen zřídka, ba takřka pouze 
náhodou; lovit sokol stěhovavý se zálibou holuby, ba ostříž i vla
štovky. Jako tito jsou záhubni jen létajícím ptákům, tak jiní zase 
běžícím a sedícím, které prudce se spouštějíce s výše uchvacují. 
Při tom jeví vůči dravcům slabším je obtěžujícím jakousi vzneše
nou hrdost zůstavujíce jim ulovenou kořist a hned se ohlížejíce 
po oběti jiné, kterážto zvláštnost nebezpečnost jejich ještě zvyšuje.

Druhé oddělení dravcův obsahuje dravce noční čili sovy, je 
jichž vnějšek jest tak zvláštní, že as není žádné čeledi ptactva, 
jejíž členové by podobou tak se shodovali, že by od každého ihned 
byli poznáni. Hlava jejich jest velmi veliká, témě široké; veliké, 
do předu obrácené oči jsou nepohyblivé, pročež ptákům těm jest 
hlavu obraceti, chtějí-li viděti na stranu. Kolem očí jest paprskovitý 
věnec z peří čili závoj, kterýž u většiny sov jest ještě obklíčen pev
nými, na konci zahnutými péry. Poblíže očí jsou uši, jejichž ši
roký otvor záhybem kožním jest přetvořen v jakýsi boltec, který 
podíe vyčnívajícího peří jest i zevně znatelný. Dalším znakem dravců 
těchto jest pohyblivost vnějšího prstu (vratiprstu), který při sedění na 
větvi staví se k prstu zadnímu, tak že jako u šplhavců jsou dva 
prsty napřed a dva vzadu. Peří jejich jest velmi jemné, pročež 
ptáky ty, když letí, skoro ani není slyšeti. Potravou jejich jsou 
hlavně malí ssavci, na které po způsobe koček čihají a je přepa
dají, při čemž oči a uši mají důležitý úkol; druhy menší chytají 
také namnoze hmyz. K chytání ptáků letících nejsou pro svůj volný 
let způsobilí; mohou přepadati nanejvýše ptáky spící a v hnízdě 
sedící. Jako sniví poustevníci sovy sedí ve dne ve svých dutinách 
stromových, rozsedlinách skalních, děrách zdí a jiných tmavých 
skrýších obyčejně jsouce vzpřímeny a majíce nohy zakryty jemným 
peřím a ocas svislý, při čemž veliké oči bývají pevně zavřeny. 
Jakmile nastane soumrak nebo tma, sovy počínají svou činnost; 
nesmí však se proto mysliti, že ve dne nevidí neb že by tato
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okolnost byla docela příčinou toho, neboť když sovy ve dne se vyplaší, 
létají i nej hustším lesem rovněž tak obratně jako v noci a každý 
myslivec ví, že k sově i ve dne těžko jest se připlížiti. Při tom 
ovšem jsou podporovány též svým neobyčejně vyvinutým sluchem, 
který jim v noci vyhledávání kořisti značně usnadňuje. Zvláštní 
jest konečně nenávist, kterou mají k nim ptáci jiní, neboť jakmile 
sova ve dne se objeví, ihned shromáždí se vrány a ptáci zpěvaví
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výr.

všeho druhu u velikém množství a s velikým křikem ji pronásle
dují. To jest myslivci výborným prostředkem pomocí takovéhoto 
nočního dravce chytati ptáky. Doby, ve kterých i člověk sov bez 
výjimky nenáviděl, asi již minuly, neboť nyní již namnoze počíná 
se nahlížeti, že sovy jest nám skoro vesměs pokládati za ptáky 
velmi užitečné. Toto mínění však dosud nezobecnělo.

Největší ze sov ušatých, které mají jméno po dvou vztyči- 
telných chocholech za otvory ušními, totiž výr (bubo maximus)



měl by snad 
spíše přičísti 
se ke ptákům 
škodlivým, ač
koliv i on za
hubí množství 
myší a hadů; 
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Výr s kořistí.
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zdélí a D5— 1*75 m zšíří. Duhovka jeho jest ohnivě žlutá, zobák 
šedý až černý, strana svrchní na hnědé půdě ozdobena černavými 
skvrnami a čárkami, závoj uvnitř jasný, vně tmavější hrdlo bílé, 
avšak u ptáka živého málo viditelné, prsa žlutavě hnědá s temnými 
skvrnami podélnými. Doleji přistupují k tomu ještě nákresy ma
jící tvar kříže, zvláště na kalhotkách, které jako u všech sov jsou 
velmi husté; chocholy na hlavě jsou skoro černé.

Domovem výra jest celá Evropa; hlavně pták ten žije v kra
jinách hornatých, ve kterých jest hojnost slují, leč nezhrdá ani ve
likými lesy na rovině se prostírajícími, kde hnízdí na vysokých stro
mech. Ve východní Evropě hnízdí také v bažinách a v rákosí, leč 
vždy jen po jednotlivých párech. Hnízdo staví si ze silného chrastí, 
proutí a suchého listí; mezi posledními dny měsíce března a pro
středkem dubna samička snáší dvě až tři okrouhlá, bílá vejce na 
nichž sedí 28 dní. Mláďata jsou s počátku bělavé šedá, později 
nabývají barvy temnější s vlnitými nákresy; brání se sípavým sy
čením, jímž útočníky zastrašují. Jako všickni draví ptáci opatřují 
mláďata hojnou potravou, tak i výři donášejí jim tolik, co mohou 
uloviti, a při jejich kvasu jsou zastoupeny skoro všecky druhy 
zvěře. U hnízd snadno přístupných člověk často používá této pří
ležitosti a okrádá okřídleného lupiče denně o jeho kořist. Hlas 
výrův jest příšerný a záleží v přitlumeném zvuku samečkově „puhu! 
hu-hu!“ a v pronikavém vřeštění samičky. Zvuk samečkem vydá
vaný může se tak sesílit, že zdá se obsahovati všecky možné tony 
brzo se podobaje štěkotu psovu, brzo řehtání koňovu, výskání a 
nářku lidskému a pod. V dobách dřívějších, kdy výrů bylo nepo
měrně více než nyní, tento příšerný koncert poskytoval pověře hojné
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látky a dal podnět ke vzniku pověsti o divokém myslivci, zuřícím 
vojsku atd. Připomenutá nenávist jiných ptáků vůči sovám jeví se 
zvláště u havranů; kde tito je vypátrají, tam ihned strhne se pe
kelný hlomoz, který přiláká vrány z celého okolí. Martin viděl 
jedenkráte v Haliči, kterak tři sta vran dotíralo na jediného výra. 
Této okolnosti používají myslivci, aby na blízku výra stříleli vrány 
a dravce číhajíce v tak zvané výrovce, při čemž bohužel naivností 
svou hyne mnoho našich nej užitečnějších dravců, totiž kání. Výrovku 
třeba jest zřizovati na místě zcela otevřeném, aby všickni ptáci tudy 
letící ihned výra poznali a aby i myslivec měl jej stále na očích. 
Přivazovati výra na výrovku jest rovněž tak nepraktické jako jest 
ukrutno jej svazovati a připevnovati k desce; v prvém případě 
unikají myslivci znamení, kterými výr přilétající ptáky ohlašuje, 
prve než myslivec je spozoruje, a stoje na rovné desce výr dlou
hými drápy ozbrojený brzo zbytečně zemdlí. Nejlépe jest upraviti 
pro něj zvláštní sedadlo záležící v provrtaném, asi 1 m dlouhém 
kolu, kterýž asi ve vzdálenosti 15 krokňv od boudy zatluče se pevně 
do země a na přič upevní se uprostřed něho kůl jiný, na kterém výr

výrovky. Není tedy potřebí výra mimo to ještě přivazovati ke kolu 
příčnímu, nebot jsa takto přivázán na volném provázku a pouze 
za jednu nohu může této dosti veliké svobody použiti, aby podle 
libosti mohl seskakovati na zemi v před i v zad a vyskakovati zase 
nazpět, a právě touto pohyblivostí dráždí dravé ptáky a vrány 
k nej prudším útokům. Též se při tom výru poskytuje možnost 
v případě potřeby se brániti, což vůči jestřábům a jiným dravým 
ptákům jest velmi žádoucno. Bouda sama zřizuje se ze zelených 
větví nebo místo ní užívá se jámy zelenými větvemi pokryté tak, 
že zbývá jen několik střelných otvorů. Mimo to jest potřebí, aby 
na blízku boudy stály dva stromy, na kterých většina ratolestí jest 
od větví uřezána, tak že tyto vypadají jako uschlé. Není-li na 
blízku stromů takových, což bývá obyčejně, musí se sem zasaditi. 
Sojky, straky, havrani, krkavci a draví ptáci všeho druhu, ku kte
rým jinak jest těžko přiblížit! se, mohou u výrovky stříleti se 
pohodlně.

Trvá to velmi dlouho, než mladí výrové nabudou podivné 
podoby starých, kteří v době odpočinku majíce chvosty ušní p ři
taženy a oči na polo otevřeny podobají se spíše chomáči peří nežli 
ptáku. Byv z tohoto klidu vyrušen výr zježuje peří, vyvalí své veliké

Nohy výrovy.

má seděti; kůl tento nejlépe jest 
potáhnouti ovčí koží, aby pták 
mohl jistě na něm seděti. K jedné 
noze výrově přiváže se řemen opa
třený kroužkem a k tomuto pro
vázek, který protáhne se kroužky 
upevněnými na kolu příčném i kol
mém a těsně po zemi vede se do
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a ztrnuté oči, syčí a klapá zobákem, zdvihá jediní nohu po druhé, 
obrací vnější prsty brzo v před, brzo v zad, otáčí hlavu a tělo brzo 
v právo, brzo v levo a spozorovav nebezpečí vrhá se bez rozpaků 
na nepřítele, neboť bázně nezná. Velmi dobře líčí jej Riesenthal 
těmito slovy: „Výr jest pták velmi silný a srdnatý, který nejen 
ke své vlastní výživě potřebuje mnoho potravy, nýbrž i zvláště pro 
svá mláďata. Vrhá se rovněž tak na kalouchy, jako chytá krysy, 
myši a všecky ptáky od divoké husy až po malého pěvce. Létaje 
nízko a bez šramotu prohledává svůj dosti veliký revír, jehož oby
vatele velmi dobře zná a vyplašiv ospalé oběti ubíjí je. Malým 
ptákům a ssavcům rozdrcuje lebku a žebra a pak je pohlcuje celé 
i s peřím a srstí; ptákům větším utrhává hlavu a požírá je po 
kusech, velkým ssavcům konečně stahuje kůži, sežírá co může a 
zbytek pečlivě do kůže zabaliv uschovává si, jak Naumann pozo
roval, pro kvas příští. Nestrávené kosti, srst a peří u velikých 
chuchvalcích zase vyvrhuje. Když na večer se zdvihá, třese kří- 
dloma a peřím tak, že jest to daleko slyšeti, což jest myslivci 
znamením, že má se připraviti k výstřelu, ježto výr letí rychle 
a opatrně a i nejslabším šumotem bývá zapuzen; zřídka létá výše 
než asi V /2 m nad zemí. — Výr jest rozhodně nejzajímavější ze 
všech sov, jak pro myslivce, tak i pro přítele přírody, neboť s ja 
kousi hrůzou prostý lid pohlíží na mohutnou a podivnou jeho po
stavu. Žádná jiná sova nedívá se na člověka jí vstříc kráčejícího 
tak směle a vzdorovitě jako výr; nespouští ho s očí a sleduje 
svýma krásnýma, zářícíma očima mimojdoucího otáčeje svou veli
kou hlavu skoro v kruhu; náhle pozdvihne křídla a zdvihaje jednu 
nohu po druhé a klapaje svým silným zobákem zdá se čekati 
jen na příznivý okamžik, ve kterém by nenáviděnému soupeři 
zaryl drápy do obličeje. — Podivný pocit zmocňuje se nás, když 
posloucháme v samotě v temném lese dueto záležící v temném 
a přece tak daleko slyšitelném zvuku samečkově puhii! hu-hu! 
hu-hu! a příšerném vřeštění samičky v době páření nikoli nepo
dobném křiku trýzněného člověka. Zní tak příšerně, že pověst 
o divém lovci vznikla bezpochyby z tohoto chování výrova.“

Výru podobá se nejvíce kalous (asio otus), jen že jest 
o polovici menší dosahuje 35 em délky a sotva lm  šířky. Oči jeho 
jsou žluté, zobák tmavý a peří jest podobně zbarveno jako u výra, 
ani křížovité nákresy nescházejí, ale jest světlejší.

Domovem kalousovým jest téměř celá Evropa a střední Asie 
až po Japan; do severní Afriky a jižní Asie pták ten zalétá jen 
někdy. Liší se od výra značně i způsobem života i chováním a 
žije pospolitě, najmě v podzimu; zdali jest k tomu veden pudem 
společenským či hojnou potravou, jest nejisto. Ve dne sedává 
klidně na stromě, jehož kůře se podobaje jest dobře chráněn od 
zraku pozorovatelova; ani člověk k němu se přiblíživší ho nevyplaší. 
Na výsluní si libuje; mylná jest rlomněnka, že ve dne nevidí.
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Světla slunečního jest mu nevyhnutelně potřebí; nedopřeje-li se 
mu ho v zajetí, hyne. „Jakmile odpoledne paprsky sluneční počnou 
dopadati na jeho klec,“ praví W alter o kalousu, kterého choval 
doma, „pohlíží očima vyvalenýma přímo do světla denního hlavu 
maje vztyčenu a hrud vypjatu a k slunci obrácenu a rozčepýří 
křídla a ocas, aby všecky části těla mohly prohřáti se teplem slu
nečním. Bylo-li několik dní po sobě pošmourno a slunce zahaleno 
mraky, seskakuje do písku a sedává obyčejným svým způsobem 
dlouho na místě dříve ozářeném. Veselá byla podívaná, kterak 
sova ta, když stromek vánoční zazářil leskem světel, seskočila 
s bidla do písku a tam sedla si podobným způsobem ani sebou 
nehýbajíc, hlavu majíc vtaženu mezi lopatky a obličej zcela obrá
cen k zářícímu stromu. Pokládalať neobyčejně silnou záři světel 
za lesk sluneční. Když pracuji večer, mívám svítilnu u samé klece 
sovy, jež v této době přibližuje se ke mřížím lťece tak těsně, že 
mezi ní a plamenem není více než patnácte centimetrů. Na místě 
tom prodlévá často po několik hodin. Jak  výborně vidí ve due, 
přesvědčil jsem se při této příležitosti: Kdysi as kolem jedné ho
diny odpoledne, když slunce svítilo do mého příbytku, spozoroval 
jsem, že kalous pohlédl velmi rychle na strop a otáčeje hlavou 
dával na jevo, že tam něco vzbuzuje jeho pozornost. Podívav se 
tam uzřel jsem pavouka menšího nežli moucha. Poněvadž sova 
hleděla brzo lhostejně na jinou stranu, brzo však dívala se na 
pavouka onoho s největší pozorností, vystoupil jsem na židli, abych 
jej pozoroval, a shledal jsem, že pavouk nehýbaje se s místa pra
coval brzo nožkami v pavučině, brzo zase seděl nečinně ve své 
síti. Odpočíval-li, sova lhostejně se odvrátila; počal-li přísti ne
hýbaje sebou, sova pohlížela na něj co nejbedlivěji. Ačkoli mám 
dobrý zrak, přece nemohl jsem s místa svého rozeznávati pohybů 
pavoukových, kdežto sova, ač byla mnohem dále, pozorovala všecka 
hnutí jeho co nej dokonaleji. Jsem tedy toho mínění, že zamhuřuje 
oči ne tak proto, aby zabraňovala světlu slunečnímu do nich vnik- 
nouti, jako spíše proto, aby se zdálo, že nevšímá si nebezpečného 
tvora ani dost málo.“

Hlavní potravou ptáka tohoto jsou myši; mimo to žere též 
malé ptáky a tu a onde snad i některá zemdlená koroptev stává 
se jeho kořistí; celkem však kalous jest užitečný. Hnízda si ne
staví, nýbrž usazuje se ve hnízdech vraních, holubích, veverčích 
a v příbytcích jiných dravých ptákův aniž čeho na nich opravuje 
Na čtyřech bílých, v březnu snášených vejcích samička sedí tři 
neděle a bývá v době té samečkem krmena. I kalous bývá, kde
koli se objeví, jinými ptáky s křikem pronásledován.

Pustovka (asio brachyotus), kteráž onyno dravce lesní za
stupuje na rovině, bývá 36 em zdélí a 98 em zšíří. Duhovka její 
jest jasně žlutá, zobák černý. Základní barva peří jest bledožlutá, 
hlava a trup jsou znamenány černými čarami, které na břiše se
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úží a prodlužují; krovky křídel jsou vně žluté, uvnitř a na konci 
černé, na letkách a pérech ocasních jsou šedohnědé pruhy příční.

V létě pustovka obývá na rovinách a v tundrách severních, 
na podzim však stěhuje se daleko na jih a pak lze ji nalézti v celé 
Evropě, Asii, Americe a Africe; v Austrálii a jižní Africe spozo- 
rována nebyla. Hlavní potravou její jsou myši a jiní malí ssavci, 
též žáby a hmyz; je-li této potravy hojnost, může pustovku k by
dlišti zimnímu připoutati. Hnízdo jen nedbale snesené bývá vždy 
na zemi co nejvíce skryto v houští a křoví V květnu samička 
snáší šest až deset bílých vajec; zdali sedí na nich oba staří či 
jen samička, není známo. Ačkoli pustovka zahubí i mnohého ma
lého ptáka, přece vzhledem ke množství myší, které zahladí, třeba 
ji pokládati za ptáka velmi užitečného. Bohužel však tato veliká 
užitečnost její a jiných sov není dosud ještě tak uznána a oceněna, 
jak by tomu býti mělo. Ještě příliš často jest vídati, kterak sova 
stává se obětí nerozumu mnohých venkovanů, ještě příliš často ví
dati jest tyto nevinné tvory přibité ke stromům ovocným a na 
vrata stodol jako strašáky, které mají zaplašovati ptactvo. To za
jisté není ke cti tomu, kdo to činí, neboť dává tím patrné svědě 
ctví o své politování hodné nevědomosti a pošetilosti.

Ptákem rovněž užitečným jest výrecek Casio scops), jenž 
bývá 15— 18 em zdélí a 40—50 em zšíří. Peří jeho jest na svrchní 
části těla hlavně červenohnědé s popelavým smíšené a podél pru
hované; na spodní části těla jest nepravidelně smíšena barva re- 
zavožlutá s šedobílou a na křídlech jsou bílé pruhy.

Pták tento žije ve střední a jižní Evropě a ve střední Asii; 
na zimu stěhuje se do nitra Afriky. Při vší své nepatrnosti jest 
chováním a posunky velmi podoben výru a pro svou čilou a žer
tovnou povahu nazývá se právem lesním diblíkem. Potravou jeho 
jsou malí ssavci a ptáci, zvláště však myši; velmi obratně dovede 
též přemáhati netopýry. Hnízdo staví si v dutinách stromův a 
v květnu lze tu nalézti několik kulatých, bílých vajíček. V zajetí 
malí ptáčkové tito působí mnoho žertu a dávají na jevo značnou 
intelligenci.

Ze sov, kterým chocholy ušní scházejí, skládá se oddělení 
sýeů- Tito mají velikou, kulatou hlavu a z pravidla hustě opeřené 
nohy a prsty, veliký otvor ušní a zřetelně ohraničený závoj, který 
dodává obličeji zvláštního, typického výrazu.

Sem patří nejprve sova obecná (ulula aluco), jež bývá 
40—48 em zdélí 1 m zšíří. Peří jest na svrchní části těla hnědé 
s tmavějšími skvrnami a pruhy, též s nepravidelnými skvrnami 
světlejšími, vespod jsou na bílé půdě hnědé nákresy křížovité, leč 
celkové zbarvení mění se jsouc někdy více šedé neb rezavé. Tvrdí 
se, že sovy šedé bývají samečkové, rezavé však samičky a že podle 
toho lze je rozeznati již telidá, když ještě jakožto mláďata sedí 
v hnízdě. Sova žije v celé Evropě na místech, kde jsou lesy a
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stromy. Zejména staré lesy dubové bývají jejím oblíbeným bydli
štěm, zvláště jé-li tam mnoho dutých stromů, v jejichž dutinách 
upravuje si z trochy mechu a peří hnízdo neb usazuje se v nich 
beze všech příprav. Samička snáší dvě až tři bílá vejce a jak se 
zdá, vysedí je  sama. Za tři neděle vylíhnou se z nich mláďata, jež 
jsou s počátku slepá. Ačkoli se zdá, že sova patří ke ptákům, 
kteří světla nejvíce se štítí, přece vede si i za jasného dne velmi 
ostražitě. „Viděl jsem j i ,“ vypravuje Brehmův otec, „několikráte 
ve dne v houštiuách, leč po každé vyletěla tak brzo a uháněla 
tak hbitě mezi stromy, že nemohl jsem jí nikdy zastřeliti. Šprý- 
movnosti, jakou jeví malé sovy a sýčkové, nemá ani za mák; po
hybuje se vůbec nemotorně a zdlouhavě; létá sice snadno, ale ko
lísavě a zvolna, křik její jest silné, daleko lesem se rozléhající 
„huhuhu,“ které vyráží někdy tak často za sebou, že podobá se 
to houkavému chechtotu; mimo to ozývá se též vrzavým „ra j“ 
nebo příjemně znějícím „kuvit.“ Že přispívá též k pověsti o „divém 
lově,“ jest jisto a kdo jednou zakusil něčeho podobného, jako kdysi 
Schacht, bude moci přísahati, že přepadl ho sám „divý lovec/ 
„Kdysi,“ vypravuje muž právě připomenutý, „sova obecná objevivši 
se nemalého nahnala mi strachu. Bylo to v lednu k večeru, když 
stoje klidně s ručnicí ve sněhu na čekané náhle ucítil jsem, kterak 
jsem ovíván třepotem hebkých křídel, jako by se duchové ke mně 
blížili. Téže chvíle veliký pták vletěv mi na klobouk, který mel 
jsem poněkud více přes obličej stažen, na něm se uvelebil. Byla 
to veliká sova obecná, kteráž obrala si za místo hlavu člověka, 
aby také jednou odtud slídila po kořisti. Stoje jako socha cítil 
jsem dobře, kterak noční příšera několikráte se obrátila a od
letěla teprv tehdá, když za tuto zvláštní přítulnost chtěl jsem ji 
chytiti za nohy.“ Naumann nazývá sovu obecnou vzdorovitou, fleg
matickou a dosti naivní. Pohyby její podobají se pohybům sov 
ostatních; klátí hlavou sem a tam, funí a skřípe zobákem, zježuje 
peří, otvírá a zavírá oči a činí i jiné posunky. Když se smráká, 
sova opouští své lože, setřásá spánek s peří, protahuje se, několi
kráte kývne svou velikou hlavou a beze všeho šurnotu odletí, ale 
brzo usadí se zase na nějakém místě, odkud může volně se roz- 
hlížeti, a slídí, zdali na blízku není něco k snědku, neboť jest 
stále při dobré chuti. Velmi horlivě pronásleduje myši. Altům na
lezl v *208 vydávených chuchvalcích sovích zbytky jednoho hrano
staje, šesti potkanů, jedné veverky, 407 myší a krtků, 18 zpěva
vých ptákův a 47 broukův a v květnu pozoroval sovu, která nasytila 
se chrousty. Martin nalezl v žaludku jedné sovy, kterou pitval, 
75 velikých housenek lyšaje borového. Z toho jest viděti, že jest 
to pták užitečný, který neměl by se pronásledovati. Škoda, kterou 
působí tím, že někdy zahubí nějakého mladého ptáka, jest nepa
trná. Kde však lze očekávati nějaké sovy, nesmějí se klece s ptáky ue- 
chávati přes noc venku, ježto sova, kdyby ptáky spatřila, by je uloupila.
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Sotva nějaký jiný dravec bývá malými ptáky pronásledován 
tak  neúnavně jako sova. Co jen má křídla, létá kolem ní a pro
nikavě křičí. Drozdi a kosi, pěnice, biulníček, pěnkava, pěnice 
modrá a jiní ptáci v lese žijící poletují kolem ní brzo žalostně ste
najíce, brzo potupně zpívajíce, až konečně sova vzchopí se a uletí.

Velikosti téměř dvojnásobné jest sova laponská čili bra 
datá (ulula laponica), která žije v arktických krajinách evropských, 
asijských a amerických a dosahuje 70 em délky a 1*4 m šířky, 
kdežto sýc rousňák (aegolius Tengmalmi) rovněž žijící na severu 
dosahuje jen asi polovice velikosti sovy obecné. Již ve střední 
Evropě jest vzácný, leč bezpochyby často se přehlédne, neboť bývá 
v hustých lesích ve křovích neb v dutých stromech pečlivé skryt. 
Zhusta však vyskytuje se u nás sýc obecný čili kulich (Athene 
noctua), pták to nepokojný a čilý, který ve dne sice obyčejuě spí, 
byl-li však vyplašen, snadno odletí. Bývá 21 em zdélí a 53 em 
zšíří; svrchní část těla jest šedohnědá s bílými skvrnami, část spodní 
bělavá se skvrnami hnědými, letky a ocas jsou šedohnědé s jasně 
rezavými skvrnami, které z části spojují se v pruhy. Duhovka 
jest sírožlutá, zobák zelenavě žlutý a nohy žlutavě šedé. Domovem 
jeho jest celá Evropa, jižní Sibiř a Turkestan. Ye dne bývá skryt 
v nějakém koutě nebo v dutinách, kterých skály, sříceniny a starší 
sady poskytují hojnost; za soumraku je opouští a létaje téměř 
beze všeho šramotu loví hlavně malé ssavce, ptáky a hmyz. Chytá 
netopýry, rýsky a myši, skřivany, vrabce, kobylky, brouky a po
dobné, nejvíce však myši. Jeho veliká zvědavost pudí jej nezřídka 
na místa osvětlená a není divu, že bázliví lidé žiyé obrazotvor
nosti z tohoto nevinného ptáka s velikýma, žlutýma očima učinili 
strašidlo, zvláště představíme-li si bouřlivou noc a příšerné zvuky, 
které sýc vydává ozývaje se brzo tichým a přitlumeným „bu, bu,u 
brzo jasným a zvučným „kvev, kvev, kebel, kebel,“ brzo konečně 
houkavým „kuvit, kuvit.“ Rád mešká na blízku lidí, byť uchylo
val se pokud možno na samotu. Půdy kostelní, věže, stodoly a jiná 
místa lidmi méně navštěvovaná jsou jeho oblíbeným sídlem, ale bydlí 
též v lesích, lomech a skalních rozsedlinách. Tu staví si hnízdo 
nebo klade jako sova obecná svých 4—5 vajec do nějaké kotliny 
beze všeho podkladu. Skrýši jeho není snadno nalézti, nepozo- 
rovali-li jsme snad starých, ani do ní letěli. Samička totiž sedí 
na vejcích tak vytrvale, že klepáním ani jiným hlomozem nikterak 
nelze jí pohnouti, aby vyletěla. „Jest to pěkná podívaná,“ praví 
Riesenthal, „pozorujeme-li pak malou, věrnou matku, ana ve tmavé 
díře duté vrby sedí na vejcích. Starost, zdali rušitel klidu má 
úmysl zlý, mluví tak zřetelně z velikých zářících očí, které pozo
rují nedůvěřivě každý jeho pohyb, a při tom klapá žlutým zobá
kem vyhrožujíc tak žertovně, že přítel přírody mimovolně ustoupí, 
aby ji starosti sprostil.“ Neumann praví, že samičku na vejcích 
sedící kdysi hladil a vzal jí jedno vejce a přece neodletěla. Staré
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skrýše své sýc rád druhého roku zase vyhledává, vůbec nerad 
opouští sídlo, které si jednou oblíbil. Samička krmí mláďata i ve 
dne. Za večerního soumraku sýc jest nejveselejší a honí ptáky, 
jež probouzí ze spánku a uchvacuje, zvláště však myši, můry 
a snad také mladé, ještě neobratné netopýry. Jestliže v noci lovil, 
druhého dne odpočívá; byla-li však noc příliš tmavá neb bouřlivá, 
loví i ve dne. Též se o něm tvrdí, že tuše počasí nepříznivé činí 
si zásoby, leč o tom nemáme spolehlivějších zpráv. Ochočení sý- 
cové poskytují svou šprýmovností mnohé zábavy a používá se jich 
také k chytání ptáků, neboť i kolem sýce, který ve dne se ob
jeví, shromažďují se brzo hejna ptáků, kteří pak na vějičkách 
kolem něho nalíčených uváznou. Tento způsob chytání ptáků jest 
zvláště oblíben v Itálii. „Aby nebyla nouze o sýčky,“ praví Lenz, 
„Vlaši starají se velmi o dobrá, tmavá hnízdiště pod střechami

a o pohodlný přístup knim . 
Z hnizd vybírají a odcho- 
vávají pouze tolik mladých, 
kolik jest jich potřebí pro 
dům neb na prodej; ostat
ním ponechává se úplná vol
nost. Ochočení sýčkové jsou 
pravými domácími přáteli 
Vlachů, pobíhají často svo
bodně po domě, na dvoře 
a v zahradě s přistřiže
nýma křídloma, chytají všu
de myši, zvláště pak rádi 
bývají chováni v zahradách 
dobře ohrazených, kde hubí 
hlemýždě a všeliký obtížný 
hmyz nepůsobí ani sebe 

menší škody. Pracuje-li po tamějším zvyku obuvník, krejčí, hrnčíř neb 
jiný řemeslník na ulici, mívá velmi rád, jak jsem často viděl, své 
miláčky, dva až čtyři sýčky, přivázány vedle sebe na bidle a po
hlíží na ně co nejčastěji a nejlaskavěji. Poněvadž nemůže vždy 
opatřiti dostatek masa těmto žroutům jinak způsobným, navykáje 
spokojovati se, když ho není, polentou.“

Konečně třeba zmíniti se tu o sově p á le n é  (strix flammea), 
která dosahuje 35 em délky a 90 em šířky. Jest svrchu tmavě po- 
pelavá, po stranách záhlaví a šíje červenavožlutavá a znamenaná 
velmi drobnými skvrnami podélnými barvy černé a bilé. na svrch
ních krovkách peří jest tmavě popelavé, jasněji puštěno a pokro
peno černými a bílými podélnými skvrnami. Letky jsou rezavé, na 
praporu vnitřním bělavé a mají tři až čtyři tmavější pásky a na p ra
poru vnějším tmavé skvrny. Na rezavožlutých pérech ocasních jsou 
tři až čtyři načernalé pásky a na konci tmavě popelavá, široká ob

lliava sovy pálené.
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ruba. Na spodní části těla jsou na rezavožluté půdě hnědé a bílé 
skvrny. Závoj jest buď celý rezavý neb jen v hořejší polovici rezavý 
a v dolejší rezavobílý. Duhovka jest tmavohnědá, zobák a ozobí 
červenavě bílé a nohy, pokud nejsou porostlé peřím, šedé jako 
olovo. Samička bývá obyčejně zbarvena poněkud temněji než 
sameček.

Sova tato bydlí vždy na blízku lidí, nikdy nevyskytuje se 
v lesích. Kostelní půdy, věže, zámky, stará stavení, stodoly, roz
valené hrady, ba i holubníky volí si za sídlo. Okolnost, že vniká 
i do klidného útočiště holubův, uvedla ji v nedůvěru, leč neprá
vem, neboť byť holubi v p r
vém okamžiku před zvlášt
ním hostem tímto prchali, 
přece brzo si na něj zvy
kají a není znám ani jediný 
případ, ve kterém by sova 
pálená holubům byla ublí
žila. Když se vzájem po
znají, panuje mezi sovou 
touto a holuby neobmezená 
důvěra a pak bývá onu vi- 
děti, aua tiše sedí ve svém 
koutě, ano někdy i mezi 
holuby. Ba pozorovalo se 
též, že sova tato a holu
bice seděly těsně vedle sebe 
na vejcích a vzájem se za
hřívaly. Pták tento vede ži
vot dosti pravidelný; jest 
ptákem stálým a ani se ne
stěhuje. Ve dne sedí skryt 
a pohřížen jsa v hluboký 
spánek ve své skrýši, kde 
závojem srdcovitě sevřeným 
a kuželovitým, nahoře širším 
tvarem těla činí dojem, jako by byl ze dřeva. Hlahol zvonů v nej
bližším okolí, šustot holubů vylétajících a vracejících se do holub
níku, ve kterém se usadil, nepřekáží mu pranic; přivýklť lidem 
a jejich zaměstnání právě tak jako šustotu holubů, s nimiž žijí1 
v nejdůvěrnějším přátelství. Po západu slunce obživne; chraptivé 
křehotání oznamuje nám, že jest na blízku, a máme-li bedlivý 
pozor, vidíme jej často letěti mimo, tu a onde se ozývati a slíditi 
po kořisti. Za nocí jasných jest činný od večera až do rána, za 
nocí tmavých však jen večer a k ránu. Potravou jeho jsou téměř 
výhradně myši. Altům nalezl v 354 vydávených chuchvalcích kromě 
zbytků 7 netopýrů zbytky 1064 rozličných myší a farář Jáckel ve

Sova pálená.
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Wiuďsheimě, jenž vyšetřil 4579 chuchvalců, nalezl v nich zbytky 
15289 živočichů, mezi nimiž bylo 10465 pocházejících ocl zvířat 
polnímu hospodářství škodlivých, totiž 4750 myší a krys, 5623 hra- 
bošů, 72 chroustův a 182 krtonožek. Též Homayer sděluje, že 
vedle hnízda, ve kterém bylo sedm mláďat, z nichž nejstarší bylo 
skoro na vyvedení, kdežto nejmladšímu bylo teprv asi osm dní, 
bylo. nalezeno skoro tři čtvrti korce myší. Bohužel bývá i tento 
velmi užitečný pták od pověrčivých lidí často pronásledován, ba i za 
živa přibíjen na vrata u stodol, aby prý blesk neudeřil do domu. 
Rozplozování sovy pálené jest tím zajímavo, že sedí nejen v dubnu 
a květnu, nýbrž i v říjnu a listopadu vyskytují se mladí ptáci, 
ba staří i v této době ještě sedí na vejcích; ježto pak vedle mlá
ďat již vylíhnutých bývají vejce více neb méně naseděná, jest 
patrno, že sova pálená počíná seděti hned na vejci prvém a po té 
snáší vejce ostatní. Hnízda si nestaví, nýbrž klade svých šest 
až deset vajec ničeho nepodestýlajíc do vhodného koutku. Mláďata 
jsou nad míru ohyzdná a v zajetí velmi krotnou.

Š p l h a v c i .

Ptáci tohoto řádu obývají na stromech lesních i zahradních 
a jsou způsobilí, aby lezli po kmenech vzhůru. To umožňuje jim 
tvar jejich noh, na nichž jsou čtyři prsty, dva do předu a dva 
do zadu obrácené; někteří z nich mají vratiprst. Tvar těla špl
havců jest rozličný a rovněž způsob jejich života. Domovem jejich 
jest hlavně pásmo horké. Patří sem papouškové, kukačky a datlové.

Papouškům  (psittaci) noha jest ústrojím hmatacím a chápa- 
cím, které činí je způsobilými jistě kráčeti po větvích a kterým 
též mohou chápati potravu a dávati ji k zobáku. Krátké, poměrné 
silné a široké běhy jsou pokryty malými štítky, které jsou napřed 
a po stranách čtyř- až šestistranné, na straně zadní však mají 
tvar okrouhlých zrnek. Zvláštní jest též zobák, který poněkud 
upomíná na zobák dravců. Jest poměrně velmi silný, hořejší část 
jest zahnuta v podobě polokruhu, hákovitý konec jest velmi dlouhý, 
na spodní ploše mírně prohloubené drsně jako pilník rýhován a 
přečnívá daleko část spodní. Mimo to hořejší část jest po stranách stla
čena a s kostí čelní spojena takřka jakýmsi kíoubem, tak že jest 
pohyblivá, může posouvati se vzhůru a na strany. Kořen zobáku 
jest pokryt jako u dravcův ozobím, ve kterém jsou dirky nosní. 
Značně kratší, tlustá dolejší část zobáku jest podoby košíčkovité 
a bývá jen o málo nižší, ba mnohdy i vyšší nežli část hořejší.
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Celý zobák jest téměř dvakráte tak vysoký jako široký; ptáci 
pnužíyají ho k uchvacování, ohlodávání, olupování, vrtání, při le
zení a jest jim při obraně zbraní strašlivou. Při lezení zobák a 
nohy jsou činný současně; natáhnuvše krk papouškové chytají se 
zobákem větve a pak tělo přitahují zároveň nohy posouvajíce. J a 
zyk papoušků jest tlustý a masitý vyjmouc štětcovitý jazyk loriů. 
Křídla jsou velmi dobře vyvinuta, ocas však skládající se vždy 
z dvanácti per jest tvaru rozličného; tu jest krátký, tam dlouhý, 
onde rovný, zaokrouhlený, klínovitý nebo stupňovitý.

Druhů papoušků jest velmi mnoho. Otto Finsch, jenž sepsal
0 nich zvláštní dílo, rozeznává 359 druhů, z nichž na Ameriku 
připadají 142, na Afriku 25, na Asii a její ostrovy 19 a na Au
strálii 173. Ant. Reichenow, jenž o 15 let později sepsal o nich 
monografii, podává již zprávu o 450 druzích, které vyjímajíc 
Evropu žijí ve všech dílech světa. Podle jeho zprávy země tropi
cké jsou vlastním jejich bydlištěm, které však mnozí překročují 
jak  na sever, tak i na jih. Za ohnisko života papoušků týž příro- 
dopisec pokládá Austrálii, odkud ptáci tito rozšiřujíce se znenáhla 
na západ dostali se do všech dílů světa mimo Evropu. Podle toho 
jednotlivé čeledi vyskytují se jen v určitých dílech světa.

Papouškové žijí hlavně v lesích, některé druhy však také na 
rovinách, kde stromů není, neb na stepech a ony, které žijí 
na horách Andských, vystupují přes pásmo stromův až do výše 
3500 V lesích tropických činí téměř většinu ptáků tam žijících; 
v severovýchodní Africe objevují se skoro jen tam, kde žijí též 
opice, za jejichž nerozlučné společníky lze je považovati. Skvostně 
zbarvené peří jejich jest vzácnou okrasou lesův oněch, jež promě
ňují v místa nejrozkošnější. „Nelze popsati,“ praví Gould, „čaro- 
krásného pohledu, kterého někteří papoušci poskytují, najmě druhy 
červeně zbarvené, prohánějí-li se letmo po stříbrolesklých listech 
akacií australských. Nádherné peří jejich ku podivu odráží se ud 
okolí.“ Barva peří jejich jest přes všecky rozmanitosti své velmi 
souhlasná. „Více neb méně krásná zeleň listová převládá, jsou 
však též papouškové zbarvení jacintově, nachově, zlatožlutě i temně. 
Pozoruhodnojest též, jak barvy jsou rozděleny po peří papouščím : 
tak vyskytují se barevná pole, jak bychom je snad nazvati mohli 
dále častým zjevem jsou barvy doplňovací a protivné na hořejším
1 dolejším povrchu těla (modře fialová, tmavomodrá, světle modrá, 
zelená nahoře, světle žlutá, oranžová, rumělková, nachová vespod); 
tato měna barvy jeví se často i na témž péru letném arýdovacím ; 
neméně zvláštní jest, že křiklavé barvy bývají zakryty temnějšími, 
jak to na př. spatřuje se u některých druhů kakaduů, jejichž 
rumělkový nebo žlutý prach jakož i spodní peří krycí pro bilé 
hroty per sotva pozorovati. Obě pohlaví mívají zhusta, nikoli 
však vždycky, stejnou barvitost a mladí ptáci různí se v barvě 
obyčejně jen málo, někdy však i valně od starých.“
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Kromě několika druhů nočních všickni papouškové jsou ptáci 
denní a žijí mimo dobu hnízdění pospolitě v hejnech skládajících 
se ze šedesáti až ze sta kusů. Jakmile počne svítati, probouzejí 
se; křičíce a povykujíce vítají prvé paprsky sluueční, na nichž 
suší své peří rosou skropené. Po té shromažďují se, zvláště menší, 
dlouhoocasé,druhy v hejna a vzduchem fičíce a pronikavě křičíce 
letí na místa, kde jest dostatek potravy. V krajinách oplývajících 
kávou a kakaem jsou zvláště vysoké, stinné lesy erythrinové v době 
rozkvětu svými nachovými, masitými květy, které jako nekonečný, 
hustý koberec pokrývají jejich vrcholy, papouškům vnadidlem. 
Ararové nejčastěji po dvou a u veliké výši se vznášející, jejichž 
nádherné peří v paprscích slunečních čarokrásně se stkví, spouštějí 
se v zátočkách podobných havraním na nachový koberec květový. 
Po nich přilétají ještě jiní příchozí z pralesa, kteří z pravidla 
letí týmž směrem; každé hejno přiletěvši k svému cíli ihned 
umlkne. Když poslední příchozí sem přiletí, není slyšeti ani hlásku 
a člověk s tím neobeznámený myslí, že papouškové již dávno od
letěli. Vstoupíme-li však do takového lesa, uslyšíme vysoko 
nad sebou chroupání, kteréž upomíná na dychtivé žraní hou
senek, a zároveň vidíme, any nesčíslné kousky nachových květů 
stále padají se stromů. To prozrazuje přítomnost papoušků, kteří 
v čarokrásném moři květů hospodaří jako despotičtí zhýralci a 
každému květu nově se rozvíjejícímu vypovídají vše ničící válku. 
Nenaleznou-li lesův erythrinových neb sadů kávových neb kakaových, 
vpadají hromadně vše pleníce do polí kukuřicových, kde proto bývají 
horlivě pronásledováni jako vůbec všude, kde sady hraničí s lesy, ve 
kterých papouškové obývají. „Nedomnívejme se,“ praví Audubon, „že 
sadaři trpělivě snášejí všecka příkoří, která papouškové jim činí, 
bez náležité odvety; naopak, rolník hromadně vraždí ptáky maje
tek jeho loupeživě přepadající. Rozhořčený venkovan přikrade se 
s nabitou ručnicí až k nim a na prvou ránu usmrtí osm až de
set těchto lupičův. Ostatní se zdvihnou, mocně vzkřiknou, čtyři až 
pět minut sem a tam krouží, pak vracejí se k mrtvolám svých 
soudruhů, žalostivě a hlasitě lkajíce obletují je a stávají se obětí 
své přítulnosti, až konečně zbude jich jen tak málo, že rolník ne
považuje již počet jich za dostatečný, aby dále plýtval pro ně 
prachem a broky. Já  sám usmrtil jsem tímto způsobem za málo 
hodin několik set papouškův a naplnil jimi koše. Jsouce postřeleni 
dovedou se ostatně velmi dobře brániti zasazujíce ostrým zobákem 
svým hluboké rány.“ Masa usmrcených papouškův, ačkoli je hou 
ževnato, domorodci požívají rádi neb aspoň vaří z něho polévku, 
kterou Schomburgk nazývá výborným pokrmem. Mimo to papou
škové bývají loveni pro své krásné peří. „Nic není přirozenějšího,“ 
praví princ z Wiedu, „než tento nejjednodušší a nejkrásnější způsob 
ozdoby, na kterou divoch připadne ihned. Jak krásny jsou hrubé 
práce z peří u národův úplně nevzdělaných, o kterých cestovatelé
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z různých 
dílů země 
podali nám 

zprávy. 
Mnozí pra
staří náro
dové brasil- 
ští zvláště 
vynikli v té
to příčině. 
Přičítalo se 
jim, že do
vedou na 
pestro obar- 
viti peří pa
poušci krví 
žabí.“

Papou
škové hní
zdí obyčej-

Kakaduové óervenočečelatí. nách stro
mů, které k tomu cíli ostrým zobákem svým náležitě si upravu jí; 
někteří používají skulin v kamení a skalách nebo slujích podzem
ních. Pouze jeden druh, totiž papoušek mnich, pokud jest dosud 
známo, staví si hnízdo pod šírým nebem, kdežto papoušek zemní, 
snáší vejce na holou zemi. Vejce všech druhů jsou čistě bílá. Hlas

Malý Prehra. II. 4
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většiny papoušků jest drsný a vřeštivý, jen u některých druhů
menších jest příjemný. Potrava záleží hlavně v semenech a plodech, 
mimo to v pupenech, květu a hmyzu; někteří požívají medu ve 
květech obsaženého a šťávy stromové. Pro rozmanitost podoby a 
barev, zvláště však proto, že mnohé druhy, najmě větší, jsou
schopny naučiti se vy slovo vati jednotlivá slova i celé věty, papou
škové jsou nad jiné ptáky oblíbeni jakožto ptáci domácí. Majíce

výbornou pamět někteří na
učí se při pravidelném vy
učování mnohým věcem, ob
cujíce s člověkem přejímají 
od něho víc a více.

Papoušky lze rozděliti 
na devět skupin, z nichž 
každá dělí se zase v něko
lik rodů.

Kakaduové (plictolo- 
phinae) jsou většinou ptáci 
velicí a silní s velikým zo
bákem a chocholem na te
meni hlavy, který mohou 
vztyčovati; jen jeden druh 
drobnější postrádá chocholu. 
Křídla jsou dlouhá a špičatá, 
ocas prostřední velikosti jest 
na konci buď rovný nebo 
poněkud zaokrouhlený neb 
mírně vykrojený. Peří jest 
řídké, leč nedostatek vyro- 
vnáná se velikostí jednotli
vých per. Sídlem jejich jest 
Austrálie, Nová Guinea, Van- 

diemenova země a mnohé menší ostrovy v oceánu tichém a indi
ckém. Veliká část druhů této skupiny chová se v zajetí, zvláště 
často kakadu žlutocecelatý (plictolophus galeritus), jenž bývá 
od špičky zobáku až do konce ohonu 50—52 em zdélí; peří má 
bílé, chochol žlutý a zobák černý. Žije v Austrálii a v zemi Van- 
diemenově a ač jest horlivě pronásledován, vyskytuje se tam přece 
ještě u velikých hejnech; dosahuje vysokého věku. Gould nalezl 
ve voleti a žaludku kakaduů tohoto druhu mimo zrna obilní též 
cibule lilií, kořeny orchideí, ba i houby a dosti veliké kameny. 
Velmi krásný jest kakadu červenočečelatý (plictolophus Lead- 
beateri), jehož bílé peří jest na temeni, po stranách krku, uprostřed 
a vespod křídel, na střední části břicha a spodní části ocasu rů
žové, pod křídloma červené jako maso lososí. Chochol skládá se 
z peří dole tvrdě červeného, uprostřed žlutě skvrnitého a na konci

Kakadu žlutočečelatý.
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bílého. Když chochol jest složen, není viděti ani stopy tohoto 
skvostného zbarvení, poněvadž bývá zakryto bílými konečky per; 
jakmile však pták jej vzpřímí, plamenná červeň per zazáří a žluté 
střední skvrny, které splývají v souvislou pásku, krásu chocholu 
ještě zvyšují. Pták tento žije v jihozápadní Austrálii a zdržuje 
se hlavně na vysokých blahovičnících a ve křovinách při březích 
řek. Hlas jeho jest více naříkavý nežli vřeštivý. Zajetí snadno 
přivyká a dobře je snáší a potěšuje každého jaky stkvělo stí a nád
herou svých barev, tak i svou dobromyslností. častěji než tohoto 
bývá u nás viděti kakadua růžového (plictolophus roseicapillus) 
značně menšího, jehož hlava po stranách, šíje, spodní část těla a 
a křídel jsou barvy růžové; též peří na temeni jest dole rů
žové, na špičce však bílé; hřbet, svrchní část křídel a ocas jsou 
šedé. Domovem papouška tohoto jest nitro Austrálie, kde podle 
zprávy Grouldovy vyskytuje se veliký druh severní a malý jižní. 
Samička snáší tři vejce, která klade do dutin eukalypt. Krásnou 
barvou svou, která vyniká obzvláště patrně při letu, papouškové 
tito poskytují pěkného pohledu. Zajetí snášejí dobře a velmi krotnou.

Rovněž patří ke kakaduům kea čili papoušek horský 
(nestor notabilis), jenž žije v západních a jižních Alpách novosee- 
landských ve výši 1500 až 2000 m. Obrátil pozornost k sobě hlavně 
tím, že zvrhl se skoro ve ptáka masožravého. Liší se od papoušků 
jiných již zobákem, který jest prodloužen a podobá se zobáku 
ptáků dravých. Peří jeho jest barvy olivové, která na letkách a 
krovkách mění se v m odrou; na spodní části křídel a na kostrci 
je s t barvy šarlatové. Původně as byly potravou ptáka tohoto jahody 
a rozličná semena, mimo to snad také někdy chytil nějakého 
brouka; během času však oblíbil si i živočichy teplokrevné a stal 
se zejména majetníkům ovcí pravou trýzní. Vypravuje se, že pře
padá stáda, jednotlivé ovce odhání od ostatních, vyškubává jim 
vlnu, činí jim do těla veliké díry vytrhávaje .kusy masa, tak že 
ovce po té často hynou. Mimo to tvrdí se, že v zimě jsa puzen 
nedostatkem potravy odvažuje se i k obydlím lidským, vniká do 
komínův a žere maso v nich pověšené. Pro tuto škodlivost jeho 
byla vypsána cena na hubení jeho a během času vyhlazeno pa
poušků těchto takové množství, že dni jejich života budou asi již 
sečteny.

Z 'papoušků ploskoocasých, jichž četné druhy prostředně ve
liké a malé žijí v Austrálii, Polynesii a na ostrovech východoma- 
lajských, jest nejznámější papoušek vlnitý (melopsittacus undu- 
latus), jenž i u nás s velikým úspěchem chová se v zajetí. Jest 
o málo větší nežli kanárek. Předek hřbetu, svrchní část křídel, 
šíje a líce jsou černé a žlutě vlnité, zadní část hřbetu a hořejší 
strana ocasu jsou zelené; čelo, témě, uzda a část zobáku jsou žluté 
jako síra a po stranách ozdobeny čtyřmi skvrnami tvrdě modrými. 
Péra ocasní prodlužují se směrem ke středu stejnoměrně čím dál
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tím více; nejdelší z nich jsou barvy šedohnědé, ostatní péra pro
střední jsou žlutá, dole a na špičce zelenomodrá. Cestovatel Gřould 
byl prvý, jenž život těchto překrásných ptáků bedlivěji pozoroval 
a podal o něm podrobnější zprávy. Viděl je pospolu u velikých hej
nech a líčí jejich let jako úžasně rychlý. Žijí hlavně na stromech, 
rovněž hnízdí v dutinách stromův, ale často pohybují se také na 
zemi, poněvadž semena travní jsou jejich hlavní potravou. Se zra
lostí oněch semen souvisí též, jak se v pravdě podobá, jejich

táhne se rovnoběžně s řekou Murrayem od ústí až k jejímu prvému 
většímu záhybu. Jestliže v nehostinné krajině této po mokré zimě 
mnoho prší také ještě na jaře, t. j. ke konci září a v říjnu, tráva 
tu vzroste velmi hustě a vysoko. Všecka krajina, jež jindy jeví 
patrný ráz neutěšených pouští písečných, pokryje se náhle na 
mnoho čtverečních mil nejkrásnější travou klokanní, která pod 
teplým sluncem jřlioaustralským utěšeně vyrůstá až na metr výšky. 
Rychle vyvíjí se květ a asi za pět až za šest neděl klas již má 
semena. Ale již dávno před tím nesčíslné zástupy něžného pa
pouška dostavily se sem a zahnízdily se tu. Zvláštní vzrůst stromu

Papoušek vlnitý.

stěhování jakož i jejich hromadné 
objevení v některých krajinách, kdež
to pak v jiných jich není. Za nej
většího vedra sedávají ani se nehýba
jíce mezi listím v korunách stromů. 
Když letí, křehotají a sedíce baví- 
vají se příjemným šveholením. Sa 
micka snáší na počátku prosince 
čtyři až šest vajíček tvaru značně 
kulatého. Ke konci prosince mláďata 
se obyčejně vyvádějí a starají se již 
o sebe sama. Po té hejna papoušků 
vlnitých vydávají se na cestu, oby
čejně směrem k severu. Roku 1840. 
Gould přivezl prvé papoušky vlnité 
do Anglie a roztomilí ptáci tito tě
šili se za nedlouho takové oblibě, že 
později byli k nám hromadně dopra
vováni. — Engelhart, jenž zprávy 
Gouldovy o těchto ptácích namnoze 
doplnil, praví o nich toto: „K nestá
lým hostům jihoaustralským patří 
jako všude jinde, tak i zde u osad
níkův oblíbený papoušek kanárkový, 
jejich papoušek vlnitý. Nejraději 
hnízdívá, jak přesvědčil jsem se na 
vlastní oči, v Malleeshrubě, roz
košném lese blahovičníkovém, který
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zvaného „mallee,“ z jehož oddenku vyrůstají kmeny osm až dvanáct 
metrů vysoké, bělokornaté se skrovnými korunami, v nichž jsou 
přečetné díry větvové, napomáhá jim v tom velmi. Kde jaký dutý 
kmen, kde jaká díra ve větvi, ano, není-li těch, kde jaké vhodné 
místo v oddenku, všude hnízdí. V několika nedělích jest všude plno 
papoušků. Hojná semena trav jsou mladým výbornou potravou. Kdo 
by v době této náhodou zabloudil do krajiny takové, mohl by snadno 
nachytati na sta ptáků těchto pouhýma rukama. Při každém kroku ce
stovatelově četná hejna jich vylétají z trávy a usadivše se v dlouhých 
řadách na holých větvích bavívají se štěbetavým zpěvem bezstarostně 
na to pohlížejíce, kterak vraždychtivý člověk chápe se ručnice, aby 
jednou ranou usmrtil jich na tucty. Konečně zásoby semen jsou ztrá- 
veny a snad také nastal nedostatek vody a tu pud ke stěhování probudiv 
se v krásných ptácích pobádá je dále. Nejbližším cílem jejich jest 
jezero alexandrijské a wellingtonské, jež obě protéká řeka Murray, 
prve než vlévá se do moře. Zdali močály hojnější jim tu poskytují 
trávy, či je sem vábí blízká čerstvá voda, nelze rozhodnouti; ať 
jest tomu tak neb jinak, čihaři dostavují se sem rok co rok, aby 
naléknouce tenata nachytali mnoho tisíc našich papoušků.“

V týchž krajinách žije rosella (psittacus eximius), jež jest 
asi 32 em zdélí. Zobák má bílý, duhovku a nohy hnědé,* peří na 
hlavě, hrdle, voleti a spodní straně ocasu šarlatové, na dolejší 
části a po stranách šíje, na zášijí a lopatkách černé se širokou, 
bledožlutou obrubou, na břiše, stehnech, kostrci a svrchní části 
ocasu krásně jasně zelené a žlutavě puštěné. Hlas její jest dosti 
příjemné pískání a potrava její záleží v rozličných semenech, 
zvláště travních, ale při příležitosti pták tento chytá též hmyz.

Kromě papoušků těchto dováží se do Evropy dosti pravidelně 
ještě celá řada jiných rodů této skupiny, jako papouškové travní, 
ozdobní a j.

Nejobyčenějším druhem papoušků travních jest papoušek 
rudoplecí (psittacus pulchellus), jehož lopatky, hřbet a ostatní 
části na svrchní straně těla jsou barvy zelené, obličej až k očím 
a svrchní část křídel barvy blankytné, letky jsou černé, vně indy- 
chové s úzkou zelenou obrubou, skvrna na pleci červenohnědá, břicho 
tvrdě žluté. Mladí ptáci jsou vespod zelení a skvrna na pleci neuí 
zřetelná. Pták tento hnízdí jako většina jeho příbuzných v duti
nách stromů; samička snáší šest až osm vajec, na nichž sedí 
sama. Krásou a roztomilými pohyby papoušek rudoplecí okouzluje 
každého milovníka; u nás však v zajetí dlouho nevydrží.

Z papouškův ozdobných zasluhuje povšimnutí zvláště pa
poušek modroklavý čili modrolilávek (psittacus galgulus), 
jenž jest zvící vrabce, má peří většinou zelené jako tráva a na te 
meni ohrouhlou skvrnu tmavě ultramarinovou; podlouhle okrouhlá 
skvrna příční na hrudi, kostřec a hořejší péra ocasní jsou ohnivě 
šarlatové a tříhranná skvrna na hřbetě jest barvy oranžové. P tá
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kům mladým schází červená skvrna na hrudi. Papoušek tento žije 
na jižním cípu poloostrova Malakky a na ostrovech Sumatře, Javě, 
Borneu a Bance. Živí se jemnými haluzemi, pupeny a květy stro
movými, zvláště květy zarděnic, v nichž rovněž jako v zeleni ne
snadno jest jej rozeznati Zajímavo jest, že spává po způsobě ne
topýrů zavěšuje se nohama na větev hlavou dolů.

Skupina papoušků drobných obsahuje nejmenší členy celého 
řádu, z nichž připomeneme tu pouze papouška nejmenšího 
(psittacus exilis), jenž žije na ostrově Celebes a jest z větší části 
zelený jako tráva na šíji barvy olivové, na kostrci a svrchní části 
ocasu krásně šarlatový a na hrdle má malou, okrouhlou skvrnu; 
zobák jeho jest červený jako korál, nohy a duhovka jsou rovněž 
červené. Ptáci mladí nemívají skvrny na hrdle.

Ke skupině loriů čili papoušků štětcojazyčných patří ptáci, 
kteří štětcovitým jazykem svým vyssávají med z květů rozličných 
květin a stromů, který jest jejich hlavní potravou. Nejdéle znám 
jest nám z nich lori cernohlavý (psittacus atricapillus), jehož 
hlavní barva jest překrásná šarlatová; křídla jsou tmavozelená, 
ohbí jejich jest modré, témě černé, v zadu tmavě fialové, na vo
leti jest široký, tvrdě žlutý štít, spodní část křídel a peří na bér
cích jsou modré jako chrpa; duhovka jest hnědá, zřítelnici vroubí 
úzký, žlutý kroužek, zobák jest oranžový a nohy jsou šedé. Pa
poušek tento jest povahy veselé a čilé, pohybuje se rychle a 
obratně a má hlas velmi pronikavý, ve vysokých zvucích často 
nepříjemně vřeštivý, který podle zprávy Lindenovy zní jako ostře 
vyslovené „víhe, víhe, vi, vi,“ při čemž pták způsobem prazvlášt
ním píská, mručí a luská.

„Krásný pták tento,“ praví Rosenberg, „obývá hlavně jen 
na ostrovech Cerarně a Amboině, vyskytuje se právě tak zřídka 
jako který jiný svého rodu na Borneu neb na pevnině. Ve svém do
mově jest dosti hojný. Žijeť jak v samotě lesní, tak i na blízku 
příbytků lidských; ale v pohořích ceramských, pokud se pamatuji, 
nepozoroval jsem ho nikdy. Malé rodiny papouška tohoto nesoucí 
se rychlým letem od místa k místu vídal jsem častěji, any táhly 
nad městem Amboinou a přeozdobnými zatáčkami kroužily vzdu
chem, při čemž prozrazoval je křik jejich a krásné, ve svitu slu
nečním třpytící se peří. Potravou ptáků těchto jsou kromě medové 
šťávy rostlinné měkké ovoce, zvláště banány. Hnízda mívají v du
tinách stromů; vejce jejich jsou jako u všech papoušků leskle bílá 
a o něco větší vajec našeho kosa.“

„Na ostrově Amboině žádný pták nechová se tak často 
v kleci jako lori cernohlavý a v městě Amboině není téměř domu 
ani chatrče, kde by ho nebylo. Jest miláčkem Amboiňanův a za
sluhuje toho také jak pro svou krásu a mírnost, tak i pro svou 
učelivost. Naučí se dosti brzo mluviti a bývá po té chloubou svého 
pěstouna. Pták takto vycvičený, který jinak prodává se za půl
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druhého až dva zlaté, cenívá se na osm až deset zlatých holland- 
ských a laciněji lze ho sotva dostati. Jsou ovšem také loriové 
tvrdošíjní a potměšilí. Krmívají se syrovou a vařenou rýží, ságem 
ve vodě rozmočeným a banány; též se jim dává denně čerstvá 
voda, poněvadž mnoho pijí a zvláště rádi se koupávají, při čemž 
si peří promáčejí skrz na skrz. Také u nich není zvuk „lori“ při
rozený, nýbrž naučený.“

Rozmanité druhy papouškův ušlechtilých žijí hlavně v Nové 
Guinei a na ostrovech Moluckých a Filipských. Patří k nim mimo 
jiné nejprve papoušek zelený (psittacus polychlorus), statný to 
pták barvy jako tráva zelené, vespod poněkud světlejší; spodní 
část křídel jest šarlatová, okraje jsou barvy blankytné, konec ocasu 
jest vespod bledé žlutý, hořejší část zobáku červená jako korál, 
dolejší černá, duhovka úzká a barvy pomerančové.

Druhý zástupce této skupiny, papoušek červený (psittacus 
grandis) jest většinou barvy šarlatové; hlava a šíje jest zbarvena 
živěji než ostatní části těla. Na hřbetě, hrudi a břiše jest příční 
pruh barvy tmavě ultramarínové měnící se na světle v barvu na
chovou; křídla jsou na předloktí krásně modrá, ostatně šarlatová, 
letky a péra krycí krásně indychové, konec a spodní část ocasu 
žluté, zobák a nohy černé, duhovka sírožlutá až hnědožlutá. Do
movem ptáka tohoto jest Ternate, Batjan, Halmahera a ostrovy 
sousední. Jak  papouškové ušlechtilí žijí ua svobodě, o tom nemáme 
dosud určitých zpráv; víme pouze tolik, že žijí spíše osaměle nežli 
společně.

Ke skupině papoušků šedých, z nichž u nás známy jsou dva 
druhy pocházející z Afriky tropické, patří jeden z nejznámějších, 
totiž jako (psittacus erythacus), pták to barvy šedé, s červeným 
ocasem, holým, bílým obličejem a černým zobákem. Domov jeho 
prostírá se hlavně od pobřeží zlatého až do Benguely a k jezeru 
Čadskému; žije tedy jak v okrsku, ve kterém roste palma olejová. 
V těchto končinách pták tento vyskytuje se téměř, všude, kde jsou 
lesy, velmi často, pročež jest divno, že o jeho životě na svobodě 
dostalo se nám zpráv teprv v době novější. Za zprávy tyto máme 
co děkovati hlavně Reichenowu, jenž o jaku praví toto: „Kamkoli 
se obrátíme, všude křebot jaků nás provází. Jsout v západní Africe, 
najmě na pobřeží zlatém, při deltovém ústí Nigru, u Kamerunu 
a Gabunu velmi častými hostmi, neboť příroda poskytuje jim  v ne
přístupných lesích, které rozkládají se v naplaveninách při ústí 
řek, bydlišť tak dobře chráněných a vhodných, že pronásledování, 
jež by jim mohlo hroziti se strany domorodcův a nečetných jiných 
nepřátel, nejeví se nikterak velikým. Zvláště milují pobřežní lesy 
mangrovové, v nichž se hnízdívají užívajíce k tomu dutin stromo
vých již nalezených, aneb rozšiřují a upravují silným zobákem 
malé díry ve větvích v pohodlné hnízdo. Dokud sedí na vejcích, 
což činí za počasí deštivého, které podle toho, zdali bydliště jejich
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leží severně neb jižně od rovníku, shoduje se s našimi měsíci let
ními neb zimními, jednotlivé páry žijí více neb méně osaměle. 
Když mláďata se vyvedla, staří i mladí spolčují se s druhy ostat
ními u větší hejna sem tam pospolu poletujíce, zároveň potravy 
si vyhledávajíce a společně přenocujíce. Za místo odpočinku volí- 
vají si největší stromy svého okolí, na nichž každého večera se 
shromažďují. Při západu slunce větší neb menší hejna s různých 
stran sem přilétají, tak že počet shromážděných často může vzrůsti 
na mnoho set. Místa taková lze záhy pozorovati; neboť daleko ši
roko rozléhá se křehotání ptáků přilétajících a odlétajících a 
teprve když se setmí, zavládne úplné ticho. Následujícího jara 
křehot počíná se znova a ohlašuje všeobecný odchod. Za stálého 
křiku, křehotání a vřískání papouškové šedí ubírají se do vnitř 
země, aby s chutí popásli se na polích kukuřicových, která černoši 
rádi zakládají na planinách. Polozralá kukuřice jest jejich nejmi
lejší potravou a strašlivé jsou spousty, které způsobí na polích.“ 

Všude, kde se vyskytuje jako bývá od domorodců chytán, 
krocen a cvičen v mluvení, za jiné předměty vyměňováu nebo 
prodáván. Jest jedním z nejoblíbenějších ptáků pokojových a za
sluhuje přízně, které požívá; neboť vyniká něžností, učelivostí a 
přítulností k svému pánu měrou podivuhodnou. Jeho slávu hlásají 
takřka všecky jazyky; o něm vypravuje každý přírodopis, ba vůbec 
každá kniha, ve které jedná se třeba jen částečně o životě zvířat. 
Kdo by se byl neobdivoval tomuto umělci? Kdo by si byl nepřál 
míti takového mistra v řeči, ale kdo by byl také neslyšel stížnosti, 
že nesnesitelně křičí, vše okouše, co se mu namane, leč také beze 
vší patrné příčiny náhle hyne? Na druhé straně pták tento vynáší 
se nejvyšší chválou a nenalézá se příčiny ke stížnosti. Kdo má 
pravdu? Ten, kdo si na něj stěžuje, či ten, jehož ústa oplývají 
chválou? Vlastně oba. Ale podívejme se na něj blíže. Zvyky svými 
podobá se dosti našemu havranu polnímu; jest jako tento přítelem 
velikých shromáždění; miluje pravidelné rozdělení dne, má určité 
cesty a doby letu, jest to chytrý chlapík, ale má hlas velmi ošklivý. 
Býti na blízku hejna havranův oněch není příjemno pro koncert, 
který provozují, leč to jest přece jen pouhé štěbetání proti straš
livému křehotání a vřískání, kterým papouškové šedí ozývají se 
až do noci. A tento strašlivý krikloun má mluvící ústrojí tak 
jemné, že takového nenalézáme u žádného jiného živočicha. Nej- 
slabší stránkou jeho, kteréž ostatně jako jest si dobře vědom, jsou 
poměrně malá křídla, která těžké tělo jeho unášejí jen stěží. Létá 
bídně; rychle mávaje křídloma letí k svému cíli. Když objeví se 
nějaký dravý pták, jako jme se v úzkosti své pronikavě křiče t i ; 
výstřel však pomate jej úplně. Jestiť mu vrozena neobyčejná pla
chost, což jest přirozeno, ježto přírodou byl proti svým větším 
nepřátelům tak chatrně ozbrojen. Teprve když překonáme jeho 
velikou nedůvěru, máme vyhráno. Ale každá, i sebe menší změna
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jeho okolí vzbuzuje ji znova a trvá to osm dní neb ještě déle, než 
zase nabude své dřívější nepředpojatosti. Ačkoli jako jest tak 
znám, rozšířen a oblíben, přece není ani snadno ani lacino opatřiti 
si jej, ježto často brzo po příchode svém do Evropy hyne a to, 
jak  od lékařů bylo dokázáno, otrávením krve, nemocí to jak na
kažlivou, tak i záhubnou, kterou bezpochyby dostanou po zkažené 
potravě a nečisté vodě. Též se tvrdí, že negrové nedbalým a ne
přiměřeným chovem mladých jaků život jim zkracují.

O papoušku tomto vypravuje se mnoho zajímavého. Již Le- 
vaillant podává obšírnou zprávu o jednom z ptáků těchto, kterého 
měl jakýsi kupec v Amsterodamě, a vychvaluje jeho pěkné vlast
nosti. „Karel, tak nazýval se papoušek tento,u praví mimo jiné, 
„mluvil skoro tak dobře jako Cicero; neboť mohl bych celý sva
zek vyplniti krásnými průpovědím, kteréž odříkával a mně opakoval 
nezapomínaje ani jediné slabiky. K rozkazu přinášel pánu svému 
noční čepici a trepky a volal na služku, bylo-li jí v pokoji potřebí. 
Nejraději meškával v krámě a tu osvědčil se užitečným; neboť 
vkročil-li někdo za nepřítomnosti pánovy do krámu, křičel tak 
dlouho, až někdo přišel. Měl výtečnou pamět a naučil se zcela 
dobře celým větám a průpovědem holandským. Teprve v šestnáctém 
roce zajetí pamět jeho ochabovala, tak že zapomínal den po dni části 
toho, co již uměl. Neopakoval nikdy více než polovici jedné průpovědi 
zároveň jednotlivá slova přemísťuje neb zaměňuje jinými z věty jiné.“

Nejznamenitější snad ze všech papoušků žil po mnohá léta 
ve Vídni a Solnohradě a byl bedlivě pozorován. Zázračný pták ten 
byl zakoupen r. 1827. ministerským radou Ondřejem Mechletarem 
pro sídelního kanovníka Josefa Marchnera v Solnohradě od jaké
hosi kapitána v Terstě za 25 zlatých a r. 1830. přešel v majetek 
ceremoniáře Hauikla. Tento vyučoval jej denně pravidelně po tři 
hodiny, ráno dvě a večer jednu a i mimo to mnoho se s ním za- 
městnával, čímž dosáhl, že jeho duševní schopnosti velice se vy
vinuly. Když Hanikl zemřel, papoušek byl prodán za 150 zlatých 
a r. 1840. po druhé za 370 zlatých. Hrabě Gourcy Droitaumont 
podal r. 1835. v Okenově Isidě prvou zprávu o ptáku tomto. Po
sledním majetníkem jeho byl šlechtic Kleimayrn, jenž na žádost 
přírodopisce Lenze ke zprávě té připojil některé dodatky, a tento 
obé shrnuv vypravuje o podivuhodném ptáku tom toto: „Jako
všímá si všeho, co kolem něho se děje, dovede vše posouditi, dává 
na otázky správné odpovědi, činí, co se mu velí, pozdravuje pří
chozí, poroučí se odcházejícím, jen ráno říká ,dobré jitro ,1 jen ve
čer ,dobrou noc1 a žádá za pokrm, má-li hlad. Volá každého člena 
rodiny jménem a ne všickni požívají u něho stejné přízně. Chce-li 
míti mne u sebe, volá: ,papa, pojď sem!1 Co mluví, zpívá a píská, 
přednáší právě tak jako člověk. Mnohdy bývají u něho okamžiky, 
kdy z nadšení improvisuje, a tu řeč jeho zní jako hlas řečníka, 
kterého z dáli slyšíme, aniž mu rozumíme.“
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„Nuže, tu jest seznam toho, co jako mluví, zpívá, píská 
a t .  d . : ,Velebný pane, dobré jitro !1 ,Velebný pane, dejte mi 
mandli!4 ,Chceš mandli? Chceš oříšek? Dostaneš něco. Tu máš.4 
JPane sentníku! Pozdrav Bůh, pane setníku!4 ,Ponížený služebník, 
paní stavitelová!4 ,Sedlák, šelma, šelma sedlák, sedláku, půjdeš-li 
dále? Půjdeš-li dále, půjdeš-li domů, půjdeš-li domů či ne? Počkej, 
chlape !' ,Ty darebáku!4 ,Ty chlape, ošklivá!4 ,Hodný papoušek, 
dobrý papoušek!4 ,Ty’s hodný klučina, tuze hodný klučina!4 ,Do 
staneš kukuřici, dostaneš něco.4 ,Nany! Nany!4 ,Pane sousede, 
popřejte času!4 Zaklepá-li někdo na dvéře, volá velmi hlasitě, velmi 
zřetelně a tak, že by každý soudil, že jest to muž: ,Dále, dále! 
Poroučím se, pane starý, ponížený služebník! Těší mne, že mám 
tu čest, těší mne, že mám tu čest/ Často klepává také sám na 
svůj domek a volá tak, jak výše řečeno. Nápodobí též velmi dobře 
kukačku. — Dále říkává: ,Dej mi hubičku, hezkou hubičku! Do
staneš mandli.4 ,Pohleď sem!* ,Pojď ven!4 .Pojď nahoru, pojď ven!* 
,Můj milý papoušku!4 ,Výborně, výborně!* ,Modlit, pojďme se mo
dlit!4 ,Pojďme jís t!‘ ,Pojďme k oknu!4 ,Jeronýme, vstaň!* ,Jdu, 
Bůh tě opatruj!4 ,At žije náš císař! Ať žije dlouho!* ,Odkud p ři
cházíš?4 ,Račte odpustiti, vaše milosti, myslil jsem, že jste p tá
kem.4 — Jestliže něco rozkouše neb ve svém domku porouchá, 
křičí: ,Ne kousat, dej pokoj! Co’s to udělal?4 .Počkej, ty šibale! 
Ty darebo! Počkej, já  ti dám!4 ,Papoušku, jak pak se máš, pa
poušku?4 ,Máš-li co jis ti?1 ,Dobré chutnání!ť ,Pst, pst! Dobrou 
noc!4 ,Papoušek smí jiti ven, pojď, pojď honem!* ,Papoušku, střel, 
střel, papoušku!' Po té vystřelí hlasitě volaje: ,Puf!* ,Gugu, gugu!4 
,Jdi domů!' ,Jdeš domů?' ,Honem jd i!4 ,Počkej, já  ti dám!4 Zvoní 
zvonkem, který visí u jeho domku, a volá hlasitě: ,Kdo zvoní? 
Kdo zvoní? Papoušek?4 ,Kakadu, kakadu!4 ,Gagagaga! Jdi mi s tím 
ga, ty-ty!4 ,Pejsek je to, pěkný pejsek, tuze pěkný pejsek!k Pak 
píská psíkovi a táže se: ,Jak mluví pejsek?* P o té  štěká a pak 
volá: ,Pískat pejsek!4 Poručí-li se m u: ,Vystřel!4 křičí: Puf!4 Po 
té velí správné po vojensku: ,Stát! V řad! Stáť! V řad! Střílet! 
Hotovo! Pušku v líc! Palte! Puf! Výborně! Výborně!4 Někdy vy
pouští slovo ,palte! a volá po slovech ,pušku v líc!4 ihned ,puf!* 
Ale pak nevolá ,výborně, výborně,4 jako by věděl, že chybil. — 
,Opatruj Bůh, a Dio! Opatruj Pán Bůh!4 Tak mluví k lidem od
cházejícím. ,Óo? Mne třepat, mne třepat?* Při tom dělá povyk, 
jako by jej někdo tahal za peří, a po té opět volá: ,Co? Mne 
třepat? Co? Mne třepat? Počkej, šelmo! Mne třepat?* ,Ano, ano, 
ano, tak to jde 11a světě! A tak, a tak !4 Pak se velmi zřetelně 
směje. ,Papoušek je nemocen, ubohý papoušek je  nemocen.4 ,Sly- 
šíš Jen íka?4 ,Gugu, gugu! Tu je papoušek! Počkej, já  ti vykrá
kám!4 Vidí-li, že stůl se pokrývá, nebo slyší-li to z druhého nebo 
třetího pokoje, ihned křičí: ,Pojďme jíst! Honem pojď jís t!4 Jestliže
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pán jeho snídá ve drahém neb ve třetím pokoji, volá: ,Kakao! 
Dostaneš kakao, dostaneš něco.“

„Majetnik jakův měl křepelku. ' Když tato na jaře po prvé 
zazpívala ,pět peněz1, papoušek obrátiv se k ní zvolal: Výborně! 
Papoušku! Výborně!1 Aby se přesvědčili, zdali lze naučiti jej ně
jaké písni, zvolili zprvu taková slova, která již uměl vyslovovati, 
jako na př.: ,Je-li tu hezký papoušek? Je-li tu hodný papoušek? 
Je-li tu milý papoušek? Je-li tu papoušek? Ano, ano!‘ Později 
naučil se písničce: ,Papouši, papouši! Zapískej za mne na fagot, 
zapískej za mne na fagot, zapískej, papouši, zapískej za mne na 
fagot, zapískej za mne na fagot Po té zanotuje akkordy a píská 
škálu dolů i nahoru velmi snadně a čistě a hvízdá i jiné kousky 
a trilk y ; ale nehvízdá toho všeho vždy v téže tónině, nýbrž ně
kdy o půl, někdy o celý ton výše neb níže, avšak nikdy falešně. 
Ve Vídni přiučil se také arii z ,Marty1 a poněvadž učitel jeho 
při tom tančil dle taktu, nápodobil tanec aspoň tím, že střídavě 
zdvihal nožky houpaje se při tom velmi způsobně.“

„Kleimayrn zemřel r. 1853. Jako počal postonávati, nejspíše 
stýskalo se mu po jeho milovaném pánu; jsa velmi mdlý byl 
r. 1854. položen do malé postélky a pečlivě ošetřován a ještě tu 
dosti štěbetával ozývaje se smutným hlasem: ,Papoušek je nemocen, 
ubohý papoušek je nemocenc a za nedlouho zemřel.“

Jakové přiměřeně chování a pokud možno prostou potravou 
krmení dosahují vysokého věku. Onen, kterého měl Minninck-Huysen. 
kupec v Amsterodamě, žil již před tím, než zdědil jej pozdější 
jeho majetník, třicet dvě léta v zajetí a pak vydržel ještě čtyřicet 
jeden rok. Asi 4— 5 let před smrtí počal věkem slábnouti a zne
náhla chřadl, až zahynul.

četné druhy papoušků klínoocasých žijí výhradně v Americe 
jižní a střední. Ocas jejich jest dlouhý, jednotlivá péra jsou na 
něm stupňovitě seřaděna a oko jest obklíčeno holým kruhem. Po
dobou a zbarvením přes veliké množství druhů skupina tato jest 
málo rozmanitá; barva peří jest většinou zelená, leč vyskytuje se 
též žlutá, červená a modrá, jako na př. u ar ary (sittace), jehož 
hlavní barva bývá modrá, modrošedá, červená neb modrá a dole 
žlutá jakož i zelená. Všickni vyznačují se velikým, téměř neforem
ným zobákem. — Překrásnými ptáky honosí se rod vlastních 
papoušků klínoocasých (conurus), jichž v obchodech s ptáky bývá 
značný počet, jako na př. papoušek zlatý, karolinský, kaktusový 
a j .  Sem patří i papouškové vrabčí (psittacula passerina), malí. 
něžní ptáčkové z Brasilie.

Často vídáme v zajetí i členy skupiny papoušků tupoocasých, 
jichž několik druhů z rodu papouškťiv amazonských (andro- 
glossa) pro jejich neobyčejnou učelivost jest nejoblíbenější. Skoro 
všickni mají peří zelené a ozdobeni jsou modrými neb červenými 
skrvnami. Obzvláštní oblibě těší se amazoňan modročelý a žlutohlavý.



Papouškové soví jsou ptáci noční a vy
značují se svým měkkým peřím. Žijí v Austrálii, 
Tasmanii, na Novém Seelandě a některých z men
ších ostrovův okolních. Známy jsou dva druhy, 
z nichž zmíníme se tu pouze o kakapu čili 
tarapu (psittacus habroptilus). Hlavní barva peří 
jeho jest olivová, na svrchní části tmavější, ve
spod světlejší. Bydlištěm ptáka tohoto jsou světlé, 
mechovité lesy bukové s místy travnatými na 
blízku horských řek neb též svahů s velikými, 
mechem a kořeny stromů porostlými balvany. 
Život jeho není nikterak výhradně noční, jak 
se dříve myslilo. „Ačkoli hlas jeho,“ praví Haast, 
„ozývá se vůkol asi hodinu po západu slunce, 
když pod hustým loubírn úplná rozhostí se tma, 
a pták po té poletuje sem a tam, zastihli jsme 
jej přece dvakráte za dne, an právě žral všímaje 
si bedlivě každého blížícího se nebezpečí. Po 
prvé bylo to, když vraceli jsme se světlým le
sem od západního pobřeží. Nebe bylo zachmu
řeno. Najednou spatříme kakapa seděti na vy
vráceném stromě blíže řeky Haastu. Když jsme 
se k němu přiblížili, rychle zmizel, ale náš pes 
jej chytil. Po druhé viděli jsme ještě jiného také 
za bílého dne, když ubírali jsme se hlubokou
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skalní roklí; tu hověl si na stromě fuksiovém asi tři metry od země 
a požíral jeho bobule. Spatřiv nás vrhl se střelhbitě kzem i a zmizel 
nám mezi velikými balvany, které porůznu se tu vyskytovaly. Nej
více nás překvapilo, že pták ani dost málo neužil při tom svých 
křídel, ba ani jich nerozepjal, aby poněkud zmírnil svůj pád. Abych 
se přesvědčil, zdali jsa pronásledován umí přece létati neb aspoň 
křídloma třepetati, dal jsem postaviti kakapa, kterého pes byl chytil 
neporušena, na rozsáhlou, volnou, štěrkovitou planinu, kde měl dosti 
místa, aby mohl povznésti se mávaje křídloma, bylo-li mu k tomu 
vůbec potřebí většího prostoru. Po
divil jsem se, když běžel jen k nej
bližší houštině a to rychleji, než jsem 
se toho nadál do jeho drápů v a ne
motorné postavy, připomínaje pohyby 
svými poněkud ptáky kurovité. “ Lyall 
však praví, že viděl ptáka toho létati, 
leč jen na malý kousek cesty. Ka- 
kapo bydlí v děrách pod vyklenu
tými skalami nebo v dutinách pod 
kořeny stromů; jen jednou Haast 
nalezl díru,, kterou pták sám si byl 
vyhrabal. Živí se hlavně kořeny, li
stím, jemnějšími haluzemi, plody roz
ličných rostlin a mechem a pro 
chutné maso své bývá horlivě proná
sledován.

Většina ptáků náležících k če
ledi kukaček žije v pásraě horkém 
a jest z části nádherně zbarvena; jen 
někteří zalétají za obratníky.

Sem patří nejprve skupina afri
ckých banánožroutů (musophaga), 
kteří jsou zvící straky neb i bažanta, 
žijí na stromech a živí se jejich plody, jahodami a hmyzem, jakož 
i sukavci (crotophaga) žijící v Americe, kteří dostavují se ke stá
dům skotu a sbírají zvířatům hmyz a roztoče i se hřbetu. O ptá
cích těchto však se tu šířiti nebudeme, nýbrž přejdeme hned ke 
ptáku, jehož jarní volání jest obecně známo.

Naše kukačka (cuculus canorus) dosahuje 25 em délky, jest 
svrchu pěkně popelavá, na hrdle barvy světlejší, strana spodní 
jest bělavá a jako u krahujce znamenána černavými příčními pás
kami a veliké letky mají na praporu vnitřním bílé skvrny rovněž 
jako dlouhá péra stupňovitého ocasu. Zobák jest černý, u kořene 
nažloutlý, nohy jsou žluté. Kukačka žije v Evropě a v Asii a jsouc 
ptákem tažným odlétá od nás na zimu do Afriky. Uprostřed dubna, 
když lesy listnaté a zvláště olše počínají se zelenati, slýcháme po

Kakapo.
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prvé její hlas daleko široko se rozléhající, po kterém obdržela 
jméno a který každý radostně pozdravuje jakožto zvuk oznamující, 
že krutá zima minula a nastává krásná, rozkošná doba jarní. Proto 
kukačka pokládá se za věštkyni štěstí, kterou pozorně a se zálibou 
poslouchá jak děvče pastýřské, tak i vážná matróna. Nejmilejším 
bydlištěm jejím jsou lesy, nechť jsou listnaté neb jehličnaté, nechť 
jsou v krajinách suchých neb vodou hojně zavlažovaných, nechť 
jsou na rovině neb na horách; meškává však také mimo les. Každý 
sameček zvolí si určitý, dosti rozsáhlý okrslek, kterého tvrdošíjně

Kukačka.

hájí proti nahodilému soupeři. Byl-li jím ze své končiny zatlačen, 
usadí se vedle samého vítěze, s nímž pak skoro denně svádívá
půtky. Kukačka jest pták velmi plachý a divoký; za místa k od
počinku volí nejraději husté koruny stromů, leč neštítí se přelétati 
i šírá pole, když nemá v okrsku zvoleném dosti potravy. Tato
záleží pouze ve hmyze a jeho larvách; jen mladé kukačky poží
vají také jahod a bobulí, staré však nikoli, nýbrž žerou brouky,
můry, šídla, nejraději však housenky a to právě ony srstnaté a 
ostnaté, kterými jiní ptáci opovrhují. Proto kukačka všude má stůl 
prostřen a nepotřebuje potravy dlouho hledati, tím méně, ježto
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bystrým zrakem svým spatří ji již z dáli. Jen v prvé době po 
svém příchodě nenalézá tolik potravy a til objevuje se také častěji 
11a šírém poli, kde s vyvýšeného stanoviště se rozhlíží, a podaří-li 
se jí lov, vždy se sem zase vrací. To jest také doba, ve které lze 
ji spíše spatřiti, což později není již tak snadno.

Obzvláště známa jest kukačka tím, že snáší vejce do cizích 
lmizd a tak na jiné ptáky uvaluje břímě vyseděti a živiti její mlá
ďata. Altům vypočítává 44 druhy ptáků, do jejichž hnizd kukačka 
klade svá vejce. Mezi těmi jsou skoro všickni ptáci živící se hmy
zem, jako hýl, pěnkava, jíkavec, jiřice obecná, holub řivnáč, hrd
lička divoká, lejsek šedivý, šoupátek, sýkora koňadra, králíček 
obecný a ohnivý, konipas žlutý, horní a bílý, rákosník veliký, 
obecný, bahenní, menší a zelený, linduška vodní, skalní, rudokrká, 
luční, lesní a rolní, sykavka, budníček menší a větší, sedmihlásek, 
pěnice vlaská, slavíková, popelavá a podkrovní, kos, drozd skalní 
i obecný, bělořit obecný a černouchý, bramborníček hnědý a černohlavý, 
rehek zahradní a domácí, modrák, červenka, slavík, fuhýk rudohlavý 
a menší, sojka, straka, skřivan lesní a polní, chocholouš, pěnice 
modrá, strnad rákosní, obecný a ruský, pištěk, vrabec, zvonek, 
čečetka, jiřice obecná, ba i roháč a dokonce též střízlík. Z těchto 
ptáků jsou kukačce nejmilejší lindušky, různé pěnice, konipasi 
a rákosníci. Několik dní před snášením samička vyhledává hnizd 
jiných ptáků. Walter, jenž ji při tom pozoroval, vypravuje toto: 
„Dvakráte roku tohoto, jednou roku minulého událo se mi pozo- 
rovati kukačku, jak si vyhledávala hnízda. Po prvé viděl jsem ji 
stoje ukryt u vody, jak přeletěla od břehu protějšího a usadila 
se na nevysokém topole černém na straně druhé. Brzo po té od
letěla odtud do nejbližšího vrboví pronásledována jsouc již v letu 
tak prudce rákosníkem, že zabočujíc stranou hleděla uniknouti ná
razům pronásledovatelovým. S potěšením pohlížel jsem na smělé 
útoky malého pěvce, který neustál pronásledovati kukačky, i když 
proklouzla keřem prvým a pak i druhým. Za pět minut kukačka 
zdvihla se a odletěla. Tu jal jsem se prohledávati bedlivě keř 
prvý a pak druhý a nalezl jsem v tomto hnízdo rákosníka menšího 
se dvěma vejci. Zaznamenav si věc tuto ihned na místě ubíral 
jsem se svou cestou dále. Navštíviv to místo druhého dne o de
váté hodině před polednem shledal jsem, že nyní jsou ve hnízdě 
dvě vejce rákosníkova a jedno kukaččí, kdežto na trávě pod sa
mým hnízdem leželo vejce smáčknuté na straně podélné, které 
kukačka jiště vyhodila z hnízda. Po druhé měl jsem příleži
tost pozorovati věc tu na louce. Obrátil jsem pozornost svou ke 
ptáku, který sbíral ve trávě stavivo na hnízdo, s nímž odletěl dále 
na louku. Když chtěl jsem jiti k místu, kam pták si sedl, předešla 
mne kukačka, která byla vyšla za podobným zaměstnáním jako já, 
aby totiž pátrala po hnízdech linduščích. Letěla z blízkého lesa 
přímo k místu, kde skrývala se linduška; třepetajíc křídloma vzná-
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sela se tu, jak jsem toho dotud u kukačky nikdy nebyl pozoroval, 
několik metrů nad loukou, spustila se dolů, po té však ihned zase 
vyletěla, aby o několik kroků dále třepetala se znova. Ihned po té 
linduška vyletěla a kukačka snesla se k opuštěnému místu. Pro
dlevši chvilku ve trávě spěchala zase k lesu. Marně hledal jsem 
s počátku nějakého hnízda. Když však linduška po půl hodině 
přiletěla ještě jednou k místu kukačkou navštívenému, rychle běžel 
jsem tam a podařilo se mi nalézti hnízdo téměř již hotové a dobře

Mladá kukačka jinými ptáky pronásledovaná.

ukryté; linduška totiž vznesla se zrovna přede mnou do povětří. 
Avšak zaměstnání mé bohužel mi nedovolovalo, abych odebral se 
tam dne druhého neb některého následujícího a přesvědčil se, 
není-li tam vejce kukaččí. Kukačce tedy podařilo se v tomto p ří
padě nalézti hnízdo více pozorováním ptáka nežli hledáním.“ Do 
každého hnízda kukačka klade po jednom vejci a je-li hnízdo pro 
ni příliš malé, snáší prý vejce na zemi a vzavši je  do zobáku 
vloží je do hnízda. Vejce její jsou co do velikosti, tvaru a zbar
vení velmi proměnlivá a každá kukačka volí prý pro né vždy hnízda
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takových druhů ptáků, jejichž vejcím její vlastní nejvíce se podo
bají. Mladou kukačku lze v každém hnízdě snadno poznati podle 
poměrně značnější velikosti, veliké hlavy a velikých očí a též podle 
toho, že stále ozývá se svým cvrlikavým „cisis, cisisu žádajíc po
travy. Pro její žravost musí ostatní mladí ptáci, kteří jsou s ní ve 
společném hnízdě, zahynouti nebo snad mladá kukačka tlačíc se 
mezi ně vyhazuje je z hnízda, po čemž zahynou. Ačkoli kukačka 
roste velmi rychle, přece zůstává ještě dlouho v hnízdě a ubohým 
pěstounům jest velice přičiniti se, aby toho nenasytu upokojili, a 
musí v této namáhavé práci pokračovati ještě i tehdá, když ku
kačka již dávno hnízdo opustila, za kteroužto obětavost kukačka 
brzo odmění se nevděkem vlastním všem cizopasníkům ubírajíc se 
svou vlastní cestou, jakmile cítí se k tomu dosti silnou. Když vy
letí z hnízda, křičí silněji „cirk,“ ale když naučí se dobře létati, 
umlkne a ozve se opět teprv tehdá, když počne volati jako ku
kačka stará. Někdy se stává, že mladá kukačka jest v dutině 
stromu, ze které nemůže dostati se ven a ve které staří ptáci 
krmí ji velmi dlouho, až konečně nemohouce jí uživiti opustí ji, 
tak že bídně zahyne. Ničíc plod mnohých ptáků, do jejichž hnízd 
klade vejce, kukačka jeví se v té příčině býti škodlivou; uvážíme-li 
však, že živí se hlavně nejhoršími druhy hmyzu, totiž srstnatými 
housenkami, kterých žádní jiní ptáci nemohou požívati, brouky a j . ,  
kteří i s larvami svými jsou pravými ničiteli lesů, že jest neoby
čejně žrava a spotřebuje tolik potravy jako celá rodina ptáků 
menších dohromady, uvážíme-li dále, že počet oněch užitečných 
ptáků, byť jich množení kukačkou bylo omezeno, přece se značně 
neztenčí, nerci-li aby z některé krajiny jí byli vypuzeni, a po
mníme-li konečně, že v poesii života přírody přece by nám scházel 
důležitý motiv, kdybychom hlasu kukaččímu již slyšeti nemohli — 
nahlédneme, že kukačku jest počítati ke ptákům, kterých jest nám 
co nejvíce chrániti a opatrovati. Na počátku měsíce července ku
kačka umlkne a asi na počátku září vydává se letíc v noci na 
dalekou cestu (samečkové o několik dní dříve než samičky) do 
Afriky a Asie, aby tam přezimovala. Chová-li se jako pták domácí, 
kukačka jest rovněž tak málo důležitá jako vlaštovky. Chytí-li se 
náhodou do oka neb na lep, jest s počátku velmi divoká, leč lze 
ji ochočiti a vejci mravenčími, moučnými červy a rozličným jiným 
živým hmyzem navykati smíšené potravě; ještě snadnější ovšem 
jest ochočiti mladé kukačky, které krmí se touto a podobnou po
travou. Než tyto ani ony neodměňují namáhání a výloh, kterých 
chov jich vyžaduje, neboť svou žravostí a nečistotností milovníka 
svého brzo omrzí a také nečiní příjemného dojm u; k volání pak 
kukačka v zajetí dospívá velmi zřídka. Dospěje-li k němu, pak 
ovšem může ten, kdo jest nadán myslí básnickou, černohlávkem, 
sedmihláskem, rákosníkem. rudohřbetým ťuhýkem a kukačkou i v mě-

Malý  firehm. II.  5



sicích zimních, když venku mráz a sníh umrtvily v přírodě, všechen 
život, vykouzliti si jaro ve svém obydlí.

Z mnohých ptáků tropických k této čeledi patřících připo
meneme tu pouze tukana velikého (rhamphastus toco) žijícího 
v tropické Americe. Vyznačuje se velmi velikým, neforemným, po 
stranách jako pila zoubkovitým zobákem, který přes svou ohro
mnou velikost jest velmi lehký, poněvadž neskládá se z pevné 
látky kostní, nýbrž pouze z porovitého tkaniva. Pták ten jest 57, 
zobák 18 em zdélí. Tento jest barvy pomerančové, na slemeni 
ohnivě červený a na špičce má velikou černou skvrnu. Peří jest 
většinou černé; na krku, hrudi a svrchní části ocasu jest bilé, na 
kostrci krvavé. Nohy jsou barvy skoro blankytné a před okem 
jest tříhranná, žlutá skvrna. Pták tento žije v horských lesích

od Ameriky střední až do Para
guay e většinou jednotlivě a po 
řídku, leč rozličné druhy tukanů 
vyskytují se ve všech pralesích. 
Rozdílnost doby, kdy ovoce zraje, 
nutí je ke stěhování u větších 
hejnech, při kteréžto příležitosti 
často bývají pronásledováni, ne
boť z jejich koží a peří praobyva
telé dovedli již v době objevení 
Ameriky hotoviti nádherné plá
ště, koruny z peří a jiné ozdoby.

Třetí čeleď šplhavců, kteráž obsahuje datle, vyznačuje se 
prodlouženým tělem, velmi silným, rovným, kuželovitým na slemeni 
ostrohranným a na konci kolmo přiostřeným zobákem který jest 
způsobilý k tesání a dlabání v kůře i ve dřevě. Nohy jsou krátké, 
silné a dovnitř zahnuté, prsty dlouhé a sudě postaveny; přední 
pár jich jest srostlý až po prvý článek. Všecky prsty jsou opa
třeny dlouhými, silnými, ostrými a srpovitými nehty. Peří jest 
tuhé, křídla jsou prostřední délky a poněkud zaokrouhlena; ocas, 
o nějž ptáci tito lezouce po kmenech a větvích vzhůru se opírají, 
skládá se z per špičatých s otřeným praporem. Datlové jsou ptáci 
většinou lesní, kteří jsou rozšířeni po vší zemi vyjmouc Austrálii 
s okolím a ostrov Madagaskar; výborně lezou po stromech vzhůru, 
létají jen na malou vzdálenost a živí se hmyzem, který sbírají 
obyčejně na stromech, někdy též na zemi. Hnízdo jejich bývá vždy 
v dutině stromu datly samými vyhloubené a nezáleží vlastně v ni
čem jiném nežli v půdě dutiny trochou třísek vystlané. Samičky 
snášejí 3— 8 lesklých, čistě bílých vajíček, na kterých sedávají oba 
staří. Hubíce hmyz lesům škodlivý datlové jsou ptáci užiteční. 
Jednotliví ovšem mohou nám sobeckým lidem býti obtížni a snad 
také způsobiti nepatrnou škodu, leč ani jedno ani druhé nevyváží 
nesmírného užitku, který ptáci tito nám přinášejí. Nejsou to nej
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méně nebezpeční, nýbrž nejhorší zhoubcové lesa, které datlové pro
následují. Jak tím lesům prospívají, toho ani nelze náležitě oceniti.

Sem patří nejprve datel ěerný (dryocopus martius), jenž 
bývá 47—50 em zdélí a 72— 75 em zšíří; délka ocasu činí 17— 
18 em. Témě samečkovo jest barvy karmínové, u samičky však 
jen část záhlaví jest téže barvy; všecko peří ostatní jest černé a 
lesklé. Zobák 
jestbělavý, na 
konci šedočer- 
ný, duhovka 
bledě sírožlutá.
Pták tento jest 
od kruhu po
lárního rozší
řen po celé 
Evropě na mí
stech, kde jsou 
rozsáhlejší le
sy, pokud tam 
nebyly odstra
něny všecky 
podmínky jeho 
existence, to
tiž hnijící a 
duté stromy.
Kde se tak sta
lo, tam nese- 
trvá, nýbrž stě
huj e se s ne
topýry a jinými 
obyvateli du
tin stromových 
jinam nechá
vaje člověka 
samotna poží- 
vati plodů jeho 
moudrosti. Mi
mo Evropu by
dlí ještě v lesích sibiřských a japanských a vyskytuje se ještě na svazích 
pohoří himalájského. Podobně jako zvěř nemiluje lesů pěstovaných a 
vyhledává nejraději míst takových, kde člověk přirozených poměrů 
nezměnil ještě úplně podle své vůle, jako na př. lesů horských a veli
kých, slatinatých lesů prostírajících se na rovinách. Že pro ptáka tak 
velikého jest též potřebí velmi velikých, starých stromův, aby mu 
bylo lze existovati, není ani třeba připomenouti. Proto mělo by 
se v lesích ponechávat.i stále aspoň několik starých, dutých stromů

Datel černý:
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čili tak zvaných stromů sovích. Datel černý volí za své skrýše rád 
stromy jehličnaté a buky, jejichž kmeny jsou úplné shnilé; o upra
vování obydlí obyčejně prý pečuje samička. Veliký pták tento jest 
bez odporu jednou z nejkrásnějších ozdob našich lesův a mimo to 
jest i velmi užitečný hubě veliké množství hmyzu lesům škodli
vého a jeho larev. Vlastnosti jeho Naumann líčí takto : „Datel
černý jest pták silný, veselý, hbitý, těkavý a plachý. Jeho těka
vost pudí jej brzo sem, brzo onam a když myslíme, že jest nám 
zcela na blízku, náhle uslyšíme hlas jeho u veliké dálce a brzo na 
rozličných místech rychle za sebou, zvláště tam, kde necítí se 
dosti bezpečným; neboť jest neméně lstivý než plachý a nej chy
třejší ze všech našich datlů. Též v lezení jest nejobratnější; veli
kými skoky skáče velmi rychle po kmeni vzhůru, při každém 
skoku kývá více neb méně hlavou, pohybuje se velmi lehce a 
hbitě po drsné kůře, při čemž na blízku bývá zřetelně slyšeti 
zatínání drápův a podpírání ocasu, zvláště při suchém počasí a na 
starých borovicích. Při tom tváří se velmi směle zahýbaje hlavu 
a krk silně nazpět a též hořejší část prsou vzdaluje značně od 
stromu. V jeho pohybech po stromech jeví se u přirovnání k po
hybům jiných datlů jakýsi ušlechtilý vkus. Jako jest mu snadno 
lézti po kmeně vzhůru, tak daří se mu to neméně lehce i se 
strany aniž mění postavení předešlého, a běhá kolem stromu tak 
rychle, že jeho hbitosti v lezení musíme se obdivovati. Umí též 
jako ostatní datlové lézti trochu nazpět a dolů, nikoli však, jako 
vůbec žádný datel lézti se stromu s hlavou dolů obrácenou. Proto 
také datlové zachycují se stromu pokud možno vždy nejprve dole, 
nejblíže země a pak lezou po něm vzhůru, aby mohli jej prohle- 
dati zdola až k vrcholu. Po zemi datel černý skáče těžce a ne
obratně a zavěšuje se vždy co nejdříve na strom; slétá na m ra
veniště hned se stromu a nevyhledává jich teprv skákaje po zemi. 
Ještě řidčeji sedá si na větve vodorovné jako jiní ptáci. Ve vy- 
dlabávání děr v kůře a ve dřevě jeví velikou obratnost a sílu, 
zvláště když vydlabává si dutinu, ve které hodlá bydleti; tu as 
usekává i třísky několik palců dlouhé a jeho klepot rozléhá se 
lesem na značnou dálku, tak že by někdo mohl domnívati se, že 
pochází od člověka. Silný klepot datle černého a ťukání datlů 
menších přerušuje v pošmourných dnech zimních hrobové ticho 
starých lesů borových, kde chvílemi mimo to slyšeti bývá cvrlikání 
zlatohlávkovo a štěbetání sýkory parukářky, způsobem zcela zvlášt
ním. Let jeho odchyluje se poněkud od letu datlů jiných, ježto 
křídla velmi široko rozpíná a mává jima silně a poněkud nepravi
delně, tak že let jeho podobá se letu sojky, a též na větší vzdá
lenost, ačkoli také létá čarou vlnitou, přece neopisuje tak velikých 
oblouků jako jeho příbuzní. Proto také nezaslechneme u něho ta
kového lomozu křidel jako u oněch, nýbrž zvláštní šumot, který 
slyšeti lze zejména za počasí pošmourného a vlhkého, neboť let



jeho jest méně namáhavý. Ostatní naši datlové nelétají, aspoň na 
takových místech, kde myslí, že jsou pronásledováni, nikdy bez 
přestávky tak daleko neb jén tak málo a s krátkými přestávkami 
dále jako on vyjmouc datle zelené, kteří přes svůj těžší let také 
daleko uletí. I tehdá, když pronásleduje nějakého soUpeře, jeví še 
býti ptákem v letu hbitým, neboť jest velmi nedružný^ svárlivý a 
závistivý vůči svým soudruhům; zvláště když jiný sameček zalétne 
do okrsku, ve kterém hnízdí se nějaký párek, bývá zuřivě proná
sledován tak dlouho, až zase odletí.t(

Za počasí příznivého datlové černí páří se v prvé polovici 
března, za nepříznivého ve druhé. „Tu pak,“ praví Brehmův otec, 
„sameček poletuje za samičkou hlasité křiče, tak že jest jej sly- 
šeti do vzdálenosti několika čtvrtí hodin, a když jí dohonil aneb 
když unavil se letem, sedne si na vršek některého suchého stromu 
a počne rachotiti. Na takovém stromě zvolí si místo, na kterém 
klepot notně se rozléhá; sedě tu opře se ocasem a tepe zobákem 
do stromu tak rychle, že zní to nepřetržitě jako „crrrrr.“ Jeho 
červená a lesklá hlava rychle se při tom pohybujíc vypadá skoro 
tak, jako když pohybujeme rychle sem a tam loučí, která má na 
konci žhavý uhel. Takto rachotě datel černý bývá mnohem méně 
plachý než jindy, i připlížil jsem se několikráte až pod strom, 
z něhož ozýval se známý šramot ptákův, abych jej pozoroval dů
kladně. Uslyševši rachot, který slýchal jsem sám na čtvrt hodiny 
cesty, samička přilétá odpovídajíc mnohdy také zvuky „klik, klik, 
k lik .“ Sameček poklepává ještě, když samička již sedí ve hnízdě.“ 
Datel černý vydává hlavně tři zvuky, dva, když letí, a jeden, když 
sedí. Onyno znějí jako „kyrr, kyrr“ a „klik, klik ,“ tento buď 
iako „klí,“ jednoslabičně, táhle a velmi pronikavě, neb jako „klihé, 
klihé, klié.“ U hnízda však ozývá se ještě zvuky jinými.

Asi v polovici dubna samička snáší čtyři až pět poměrně 
malých, podlouhlých, bílých a lesklých vajíček ňa podestlané třísky. 
Sama sedí na nich v noci a dopoledne, odpoledne však bývá vy
střídána samečkem. Za 16 dní vylíhnou se mláďata, která staří 
krmí společně larvami mravenčími.

Nejčastěji vyskytuje se u nás strakapoiiH obecný (picus 
neb dendrocopus maior), jenž dosahuje 24 em délky a 47 em šířky. 
Témě, hřbet a křídla má černé, tato bíle pruhovaná, záhlaví a 
okraj pod ocasem jsou červené, břicho bělavé; po obou stranách 
zobáku táhne se ke krku černý pruh. Domovem ptáka tohoto jest 
celá Evropa, kde na vysokých horách zastupuje jej datel tříprstý. 
Jinak vyskytuje se ve všech krajinách, ve kterých jsou lesy, v celé 
Rusi a dále v Sibiři až po Japan. Nezdržuje se toliko hluboko 
v lesích, nýbrž i na kraji a na stromech v polích a na podzim 
zalétá i do zahrad. Nejraději však usazuje se v lesích borových, 
vrbových a topolových. Jako skoro všickni živočichové vyhýbá se 
lesům vypěstovaným moderním lesnictvím, ve kterých obyčejně
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není slyšeti ani jediného hláska ptačího; raději volí za své by
dliště lesy husté a nepravidelné. Okrslek, ve kterém se pohybuje, 
bývá v létě nehrubě rozsáhlý; na podzim však a v zimě potuluje 
se po okrsku větším a bývá pak viděn ve společnosti sýkor, zlato- 
hlávků, šoupálkův a brhlíkův. Obyčejně mešká v korunách stromů, 
kde pilně prohledává všecky větve. Je-li počasí krásné a teplé, 
popřává si nahoře krátkého odpočinku sedě jako jiní ptáci na 
některé větvi. Na zemi slétá zřídka, poněvadž mravencův a jejich 
larev obyčejně nepožívá; když si podle libosti odpočine, zalétá

z pravidla na jiné místo, 
kde činnost jeho posky
tuje mu nové zábavy.

Záhy z jara same
ček počíná ucházeti se o 
přízeň vyvolené družky a 
pak vede si velmi čile a 
vesele. Kdežto jindy létá 
jen se stromu na strom 
bližší nebo vzdálenější, vzná
ší se nyni nad vrcholy stro- 
mův a honí samičku v kruhu 
před sebou nebo hledí
v žárlivosti své vypuditi 
soupeře z okrsku svého 
bydliště. Při tom pestrá 
směsice živých barev, kte
rými se stkví, jest mu k ne
malé ozdobě. „Jest to
překrásný pohléd,“ praví 
Naumann, „když straka- 

kapouni tito za jasného počasí prohánějí se strom od stromu, když 
v záři sluneční šplhají rychle po větvích neb také vyhřívají se na
slunci sedíce na vršcích vysokých stromů nebo když ozářeni jsouce
paprsky slunečními provozují svůj zvláštní rachot. Jsouce téměř 
vždy čili, při tom však nanejvýše hbiti oživují lesy, zvláště temné 
lesy jehličnaté, co nejpříjemněji.“

Párky vedou si v době páření podobně jako datlové černí. 
Veselí a láska pudí je  vydávati hlasité zvuky, které zní jako 
„pik, p ik“ aneb „kik, k ik“ ; v záři ranního slunce sameček sedě 
na větvi ohlíží se kolkolem, koketně se obrací a otáčí, zobákem 
čile klepe a bubnuje, až slunce vystoupí výše.

Strakapoun živí se hlavně hmyzem a jeho larvami, ale též 
bobulemi, oříšky a semenem borovým, jež ze šišek velmi obratně 
vyklobává. Někdy činí se stížnosti, že strakapouni sežerou mnoho 
třešní a nezřídka odlétají s celými větvemi; totéž činí na podzim 
s jeřabinami. Dříve byla škoda lesními ptáky působená značně
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menší, poněvadž tehdá bývala v lesích hojnost plodných keřů nej
rozmanitějších druhů. Při nynějším však jednostranném pěstování 
lesů již se o to nepečuje a proto lesní ptáci musí olupovati 
ovocné zahrady.

Dutina, ve které strakapoun hnízdí, bývá obyčejně vysoko 
na stromě a vejce, jichž bývá 4— 5, zřídka 6, jsou podlouhlá, 
tvrdá a lesklá; oba staří sedí na nich střídavě.

V zajetí strakapoun stává se velmi krotkým a poskytuje 
mnohé zábavy. Také není nesnadno navyknouti jej všeliké potravě. 
Jak  přítulným dovede býti strakapoun ochočený, vychází na jevo 
ze zprávy Girtannera, jenž praví o něm toto: „Chtě pustiti na 
svobodu jednoho svého chovance, který jsa zcela samostaten uměl 
též sám vyhledávati si červů, larv, pavoukův a podobných živo
čichů, zanesl jsem jej hluboko do vysokého lesa a pustil jsem jej. 
Ihned vyšplhal se vesele po jedli vzhůru a zdál se býti dobré 
mysli, leč přece ohlížel se stále po mně. Když jsem se chtěl vzdá- 
liti, počal na mne volati vábivým zvukem, letěl za mnou a zavěsil 
se na mne. Kolikrátkoliv odhodil jsem jej sebe dále, přece vždy 
mne nalezl, tak že posléze nezbylo mně nic jiného než vzíti jej 
zase s sebou domů. Jiný zase byl tak neobyčejně krotký, že vy
létal a přilétal, jak chtěl, a ježto nikdy nepomýšlel na to, aby 
uletěl, byl vídán častěji na stromech v městských stromořadích než 
doma. Když jsem na něj zahvízdl, vždy odpovídal a přiletěl ke 
mně, začež dostávalo se mu za odměnu ponrav chroustích. Věděl-li, 
že jest jich ještě hojná zásoba v plechové torbě, kterou jsem měl 
u sebe, nedal se odehnati. Y blízkém veřejném sadě nedaleko 
mého domu vypátral mne a posléze hledal mne tu obyčejně a vy- 
žebroniv na mně nějaký pamlsek, brouky, oříšky, ovoce a podobné 
věci odlétal pak s nimi k nejbližšímu stromu a vrážel je do uchy
stané štěrbiny, po čemž je rozlouskával a požíral.“

V listnatých lesích, které prostírají se na rovinách, druží se 
ke ptáku předešlému strakapomi čili datel prostřední (picus 
medius), jenž jest o něco menší a krásnější. Celé témě jeho jest čer
vené, jen čelo jest bělavé; zadní část hřbetu a břicho jsou bledě 
červené. Pták tento meškává rád zvláště v takových lesích listna
tých, ve kterých jsou staré duby a houští; kde toto se vysekává, 
což podle nynějších zásad hospodářských stává se téměř všude, 
odtud s většinou jiných ptáků křovních a se zvěří stěhuje se jinam. 
Jest mnohem živější, čilejší a hbitější předešlého, jehož svárlivosti 
snadno dovede se vyhnouti; jemu podobá se také hlasem, leč jeho 
zvuky „kyk“ nebo „kjik“ jsou vyšší a následují po sobě rychleji
než u onoho. 0 £

Jedním z nejmenších členů své čeledi jest strakapbun čili 
datel malý (picus minor), jenž dosahuje pouze 16 em délky. Du
hovka jeho jest červená, zobák tmavě modrý, nohy jsou šedé jako
olovo, přední část hlavy jest rezavě bělavá, témě u samečka šar
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latové, u samičky však rezavě bělavé, záhlaví a přední část hřbetu 
jsou černé, zadní část- hřbetu a břicho bílé; na černých křídlech 
jest po pěti bílých pruzích příčních.

Domovem ptáka tohoto jest skoro celá Evropa a severní 
Asie, kde v lesích vrbových a topolových zdá se býti ještě častěj
ším než u nás. Pro svou nepatrnost toto roztomilé ptáče jest od
kázáno na zpracovávání dřeva měkkého a proto můžeme, kde jest 
mnoho starých vrb, určitě předpokládati, že tam sídlí. Ačkoli jest 
to pták velmi živý, čilý a veselý, přece dlouho může býti skryt 
zraku našemu, poněvadž jeho nepatrnost ho chrání. Slyšíme jej 
klepati brzo v hustém křoví na zemi, brzo zase vysoko nahoře ve 
větvích stromů, neboť pro svůj pud k neúnavné činnosti nalézá 
všude dostatečné zaměstnání. Ačkoli jako jeho větší příbuzní často 
se ozývá, přece ho často dlouho nepozorujeme, ježto hlas jeho, 
který zní jako „kyku nebo „kjiik,“ jest vysoký a slabý. Mnohem 
spíše spozorujeme jej, když na jaře koná své produkce v bubnování 
na suchou větev; než i tehdá zaslechne zvuky ty jen ucho cvičené. 
Dutinu, ve které hnízdí, dělá si obyčejně velmi vysoko od země 
a nejraději na takových místech, kde stará větev jest vylomena 
a vnitřek její nahnilý. Samička snáší pět až sedm lesklých, bílých 
vajíček, která někdy bývají pokropena drobounkými a řídkými 
červenými skvrnami. Staří sedí na nich střídavě a vysedí je ve 
čtrnácti dnech.

Častěji než datlové ostatní slétá na zemi žluna zelená (picus 
viridis), jež dosahuje 31*5 em délky. Témě, šíje a skvrna u koutku 
ústního jsou barvy šarlatové, hřbet jest olivově zelený, křídla jsou 
barvy do hnědá puštěné, břicho jest žlutozelené. Pták tento dává 
přednost lesům listnatým před jehličnatými, leč nejraději obývá ve 
krajinách, ve kterých stromoví střídá se s poli a lukami. Zde vede 
si neméně čile než jeho příbuzní, brzo leze velmi hbitě na vysoké 
stromy a brzo prohledává bedlivě peň i větve, brzo poskakuje ve 
vysoké trávě sem a tam hledaje hmyzu, brzo zase slídí v mrave
ništi, kde v krátké době veliké množství mravenců na svůj dlouhý, 
lepkavý iazyk nachytá a spolyká. Jsouť jí mravenci potravou tak 
oblíbenou, že mnohdy, zvláště v zimě, vydlabává si do mravenišť 
hluboké díry, v nichž často dlouho prodlévá, tak že někdy lze ji 
při této práci chytiti do ruky. Let její jest tuhý; šumot jeho jest 
daleko slyšitelný; zvláště za počasí vlhkého neb mlhavého. Avšak 
žluna tato nelétá směrem přímým, nýbrž čarou vlnitou s oblouky 
velmi hlubokými, čímž se patrně liší od datlů jiných. Obyčejně 
lé tá .jen  na malou vzdálenost, někdy však také na větší dálku, 
aniž odpočívá. Její neklid souvisí s její opatrností, neboť onen není 
na místech, kde cítí se bezpečnou, tak veliký, na místech nejistých 
však jest velmi nápadný; sotva že spozorujeme ji na blízkém 
stromě, zmizí a v brzku slyšíme hlas její zase ve značné dálce. 
Tak proslídí loviště své denně několikrát a dovede se pronásledo
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vání obratně vyhnouti zavěšujíc se sice, když usedne, na kmen, 
leč ihned zase běžíc na stranu protější, zde chvilku poslouchaj/c 
a pak opět a to často nepozorovaně daleko odlétajíc, tak že my
slíme, že ještě jest na témže stromě, když již dávno byla odletěla; 
což jásajíc ohlašuje. Hlas její jest jasné, daleko se rozléhající 
„glik,“ které jsouc častěji po sobě opakováno podobá se pronika
vému chechtotu; volá-li pták něžně, blas jeho zní dosti příjemně 
jako „gik,“ „gek“ nebo „kyp,“ kdežto v nebezpečenství jsa vydává 
odporný křehot.

Ňa podzim a v zimě žluna zelená mešká velmi ráda u po
toků, jejichž břehy jsou porostlé vrbami, ze kterých vyklobává 
larvy. Když země pokryta jest vysoko sněhem, brzo počne nedo- 
stávati se jí potravy a jen tam, kde jsou staré stromy, ve kterých 
jest skryt hmyz, přežije zimu bez pohromy. Kde však stromů ta
kých není, žluna zelená rovněž jako jiní datlové hyne hladem. 
Nynější však lesníci, kteří pěstují stromoví jako na záhonkách za
hradních, jistě tak snadno nenechají nějakého stromu, který by 
obsahoval potravu ptákům oněm potřebnou, pročež jest obávati se, 
že žluny zelené a šedé, drobnější strakapouni a datlové černí během 
času u nás vyhynou.

Jakmile krutá zima- počne chýliti se ke konci, žluny zelené 
odeberou se do svých starých bydlišť, kde již v březnu se páří. Jejich 
chování jest v podstatě takové jako chování datlů předešlých. Křik, 
pronásledování a boj se soupeřem zaměstnávají samečka. Altům 
a Brehm tvrdí, že žlunu zelenou nikdy neslyšeli bubnovati, Martin 
však slyšel prý ji činiti to častěji. Jestliže párek neusídlí se v obydlí 
dřívějším, vyhledává si nahnilého neb dutého stromu. Zkoušejíce 
zobákem staří nalézají bezpečně vhodné místečko, nějakou vy
hnilou tlustou větev nebo kmen ve výši 4'7— 12*6 m. Oba pracují 
na nové skrýši, při čemž jeden trpělivě čeká, až druhý ustane. 
V práci této pokračují s přestávkou několika málo hodin po celý 
den. Z rána jsou nejpilnější, leč i večer ještě krátce před sou
mrakem rádi ještě na chvíli dávají se do práce. Vchod do dutiny 
pečlivě zaokrouhlí a učiní jej zrovna tak velikým, aby mohli do 
něho vklouznouti. Vnitřek dutiny však rozšíří až na 18 em v prů
měrů. Hloubka její bývá rozličná a kolísá se mezi 30— 45 em. 
Samička snáší šest až osm podlouhlých vajec, která mají skořápku 
hladkou a leskle bílou, a vysedí je střídajíc se se samečkem v osm
nácti dnech. Mláďata rostou rychle, bývají s počátku starými za
hřívána a pečlivě ošetřována a i později staří vodí je až do října, 
kdy stávají se samostatnými, družina se rozchází a každý jde po 
své potravě nestaraje se o ostatní.

O něco menší nežli pták tento a s ním velmi příbuzná jest 
žluna še d á  (picus canus), jež má jen čelo červené, ostatek hlavy 
však šedý. Od zobáku táhne se přes krk tenký černý pruh, hřbet 
a křídla jsou barvy zelené, hrdlo špinavě uašedivělé a břicho
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špinavě šedozelenavé. U nás jest pták tento dosti vzácný; hojněji 
vyskytuje se v Evropě severovýchodní a zalétá daleko na sever, 
pokud tam rostou ještě nějaké stromy. Jest to pták’ stěhovavý, 
který bydlí v lesích listnatých, neb též smíšených, je-li mezi sta
rými stromy mnobo hustých k řov in ; též voda nesmí býti daleko. 
Severovýchodní datel bělohřbetý (picus leuconotus) jakož i datel 
tríprstý (picus tridactylus) jsou u nás vzácnými hosty, leč prvý 
tu a onde již tu také hnízdil.

Konečně třeba zmíniti se tu ještě o našem krutihlavu 
(jynx torquilla), ptáku to asi 17 em zdélí, který jest na svrchní 
části těla barvy jasně popelavé se slabými vlnami a tečkami,

vid, vid, vid, vid, vid,“ čilý život v přírodě ze zimního spánku 
probuzené již se počal. Rolníku na poli i hospodyni zaměstnané 
v zahrádce hlas tento na blízku i v dáli jest vítán. Tu sedí pták 
po nočním návratě svém za pěkného počasí ihned následujícího 
jarního jitra  příchod svůj okolí svému ohlašující na větvi staré 
jabloně, vrby neb na kraji dutiny jiného nahnilého stromu téměř 
se ani nehýbaje a po přestávkách obyčejně velmi pravidelných 
rozhlašuje své jednotvárné zvuky hlasitě do světa. Hlas jeho do
sáhne ozvěny u samičky nedaleko meškající, jež druhu svému 
odpovídá. Blížíme-li se k místu, kde pták ten sedí, často bývá 
zjevem mu podezřelým náhle polekán a přeruší slohu počatou 
nebo pronáší ji hlasem přitlumeným. Pro podobnost peří s korou

Krutihlav.

vespod bílé a pokropené tu a 
onde tmavými, tříhraunými skvr
nami ; hrdlo jest barvy bledě žluté 
s jemnými černými čarami vlni
tými a za okem táhne se tmavo
hnědá páska. Nohy jsou šedo- 
žluté a rovněž tak zbarven jest 
kůželovitý, velmi špičatý zobák. 
Zvláštního tvaru jest jazyk daleko 
vyplazitelný, který jest vzadu 
okrouhlý a červovitý a vybíhá 
v rohovitou špičku. Jest přimě
řen potravě ptáka tohoto, jež 
záleží hlavně v mravencích; těch 
totiž nechytá zobákem, nýbrž na 
jazyk, jejž za tím účelem strká 
do děr, ve kterých jsou mravenci, 
a když podrážděný hmyz za
kousne se do domnělého červa 
neb uvázne na lepkavém hlenu, 
polýká jej.

Když na jaře zaslechneme 
jeho hlas, který zní jako „vid,
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starých stromů jest zraku našemu nesnadno jej vypátrati, zvláště 
ježto pták tento skrčuje se a stále tiše sedě hledí se skryti.

Domovem ptáka tohoto jest hlavně středuí Evropa a Asie. 
Nejraději krutihlav usazuje se v malých listnatých lesích, hájích 
a zahradách, kde jsou staré stromy a u nichž pole střídají se 
s lukami. Velikých souvislých lesů listnatých nemiluje a ještě méně 
jsou mu milé lesy jehličnaté. Obydlím jsou mu dutiny ve starých 
vrbách, topolech, olších, osykách, stromech ovocných a j., do nichž 
jen zřídka nanese něco mechu nebo trávy; obyčejně spokojuje se 
jednoduchou podložkou ze shnilého dřeva. Když vhodné obydlí 
jest nalezeno, manželé počnou si dávati na jevo vzájemnou ná
klonnost. Sameček často rozčepýří peří na hlavě v chochol, ně
kolikrát otočí hlavu, otvírá při tom zobák často kolmo vzhůru 
obrácený, pronáší čím dál tím tišeji své „vid, vid, vid, vid, vid, 
vid,u čím více blíží se samičce k větvi přikrčené a mající křídla 
trochu odtažená a spuštěná, zavře na polo oči a rozličnými po
divnými, na záchvaty epileptické upomínajíeími pohyby a posunky 
dává na jevo své veliké rozčilení. Takovéto posunky krutihlav činí 
i tehdá, když sousední sameček přiletí na blízko jeho obydlí a tím 
vzbudí v něm žárlivost, jakož i a to zvláště v tom případě, když 
vidí se nepřítelem překvapena a ohrožena; tu přidružuje se k po- 
suůkům oněm též sykot, kterýž upomíná na bránícího se hada. 
Nejsa způsobilý k útokům a úspěšným bojům krutihlav omezuje 
se na obranu a tu příroda obdařivši bezbranného ptáka toho vlo
hami k činění rozličných posunkův a kejklířských kousků poskytla 
mu náhrady, aby mohl zjednati a zabezpečiti si klid, který tak 
velice miluje. A vskutku obyvatelé dutin nad ním se hnízdící žijí 
s ním v míru. Nahoře bydlí rehek zahradní nebo vrabec polní 
a dole v témž stromě usadil se krutihlav.

Vše neobyčejné jest krutihlavu podnětem, aby se pitvořil, 
při čemž vede si tím bláznivěji a ztřeštěněji, čím více nějaký 
zjev jej polekal. „Natahuje často daleko k rk ,“ praví Naumann, 
„čepýří peří na hlavě v chochol a rozkládá ocas vějířovitě zvolna 
opět a opět se kloně nebo protahuje celé tělo, nahýbá se, zvláště 
je-li rozzloben, v před a kroutě při tom očima a nadýmaje hrdlo 
jako rosnička vyráží ze sebe zvláštní, přitlumený klekot. Má-li 
strach, jako na př. když jej chyceného chceme uchopiti rukou, 
tváří se tak zvláštně, že nezkušený, nepoleká-li se, aspoň velmi 
se podiví. Peří maje na hlavě rozčepýřeno a oči na polo přimhou
řeny natahuje krk neobyčejně daleko a točí jím zcela zvolna jako 
had, tak že hlava zatím několikrát otočí se do kola a zobák při 
tom jest obrácen brzo v levo, brzo v právo.“

Samička snáší uprostřed května sedm až dvanáct malých 
vajíček, která jsou bílá jako padlý sníh, tupá a skořápky tenké. 
Na počátku června vylíhnou se z nich mláďata, která cvrlikají jako 
kobylky. V době této samička snadno se rozdráždí, leč neopouští
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hnízda ani v nebezpečí. Též sameček snáze se rozčilí, zvláště 
když mláďata jsou ohrožena. Tu přiletí sameček i samička a úzko
stlivé křičí „šek, šek.“

Mláďata rychle rostou, ježto staří stále přinášejí jim potravu, 
která záleží v mravencích, jejich vajíčkách, larvách a housenkách. 
Vyvádějí však se teprv tehdá, když mohou již dobře létati. Ačkoli 
staří jinak o mláďata pečlivě se starají, jedné věci přece nedbají, 
totiž čištění dutiny, ve kteréž obývají. Tato bývá velmi nečista 
a zapáchá, ježto bývá v ní nahromaděno množství trusu.

O vyvedená mláďata staří pečují ještě několik týdnův, aby 
je vychovali k samostatnosti, po té však všickni se rozptýlí a žijí 
jednotlivě. Vícekráte než jednou v roce samička vajec nesnáší. Na 
podzim vídati jest více krutihlavů pospolu na polích zelných na 
blízku zahrad i v nich a v takovýchto malých společnostech vy
dávají se na cestu do krajin jižních.

Ačkoli krutihlav živí se hlavně mravenci, kteří jsou nám 
užiteční, přece vzhledem k ostatní jeho potravě třeba pokládati jej 
za ptáka užitečného. Škoda, kterou působí mravencům, jest vzhle
dem k jich množství nepatrna. Proto jest rozhodně kárati, stává-li se 
obětí mnohého střelce. Kuny, lasičky a draví ptáci beztoho zahubí 
mnohého krutihlava; lidé však měli by šetřiti ho tím více, ježto 
při obvyklé náklonnosti své k svému bydlišti vždy vrací se do 
lovišť dřívějších a pozorovateli přírody poskytuje mnohé zábavy.

Pěvci.

Přicházíme ke svým miláčkům, kteří svým krásným zpěvem 
oživují lesy a sady, pole i luhy. Který přítel přírody nebyl by 
váben oněmi něžnými ptáky, jejichž melodické hlasy tak těsně 
jsou spojeny s básnickým nadšením a slavnostní náladou, které 
za krásných dní jarních a letních neodolatelným kouzlem svým 
srdce lidské jímají a oblažují? Než nejen v krásné, volné boží 
přírodě líbezní pěvci ti připravují nám rozkošný požitek, nýbrž 
i jako milovaní, vzácní a veselí soudruhové domácí krášlí a blaží 
náš život, nás baví a obveselují a veselým zpěvem svým uvádějí 
vítanou změnu do jednotvárného každodenního života.

Ptáci sem patřící jsou dosti malí; největší jsou drozdi, asi 
prostřední velikosti skřivani a nejmenší střízlíci. Většina jich 
zbarvena jest prostě, leč pěkně a jen někteří jsou barev živějších. 
Zobák jejich jest velmi tenký, přímý, jako sídlo zašpičatěný a 
porostlý u kořene hustěji neb řidčeji štětinami. Útlé, štíhlé a 
pěkné nohy jsou chodivé a prostřední prst jest poměrně dlouhý, 
Křídla vybíhající v tuhý konec sahají, když pták odpočívá, jen



ke kořeni neb nanejvýše ke středu ocasu. Chřtán dolejší jest 
úplně vyvinut a opatřen obyčejně pěti páry svalů, čímž ptáci tito 
stávají se způsobilými rozličné tony, ze kterých zpěv jejich se 
skládá, modulovati; někteří však, ač svaly ony mají vyvinuty, vy
dávají zvuky takové, že podle hlasu nikdo by jich nevřadil mezi 
ptáky zpěvavé. Potravou pěvců jest rozličný hmyz a jeho larvy, 
malí hlemýždi a j., na podzim též semena a bobule rozličných 
rostlin. Vůči drsnému a sychravému počasí jsou velmi citlivi. 
Všickni pěvci u nás se vyskytující jsou ptáci tažní; mnozí z nich 
patří ke ptákům od nás nejdříve odlétajícím a nejpozději se vra
cejícím, někteří však, jako červenka, přilétají k nám hned s prvými 
posly jara a jednotliví z nich v mírné zimě u nás i přezimují. 
Hlavně volí za své sídlo světlá křoví na pokraji lesů, v hájích 
a zahradách. Proto neměla by se křoví ta v lesích a hájích mýtiti, 
ježto tím nejen vypuzují se odtud pěvci a jiní užiteční ptáci, 
nýbrž i půda vysýchá a hynou též rozličné keře plodonosné, které 
ptactvu onomu na podzim poskytují potravy.

Rád pěvcův obsahuje největší počet druhů, jichž páčí se na 
pět tisíc, většina jich žije ve světě starém. Mnohé čeledi vysky
tují se výhradně zde, jiné však mají zástupce i za oceánem a 
některé druhy jsou docela kosmopolity.

K řádu tomuto patří nejprve čeleď vlaštovek, které ve všech 
pásmech a ve všech dobách byly miláčky člověka, ježto stavíce 
si hnízda na obydlích lidských vzbuzovaly živý zájem. Kde na 
počátku jara  se objeví, jsou dávno kýženými zvěstovateli šťastných 
dní a jejich prostý, důvěrný zpěv staří i mladí radostně vítají. 
Proto již od pradávných dob básnictví a pověsti uvily kolem 
obrazu vlaštovek domova milovných ozdobný a půvabný věnec.

„Vlaštovky nazývají se vším právem ptáky ušlechtilými. Jsou 
tělesně i duševně velmi nadány. Let jest vlastním jejich pohybem, 
neboť po zemi chodí nad míru neobratně, ač přece mnohem lépe 
než rorýsové s nimi zdánlivě tak blízce příbuzní, kteří nemohou 
již plaziti se nemotorněji. Chtíce si odpočinouti usazují se rády 
vysoko volíce si k tomu slabé, málo listnaté větve a haluze, ke 
kterým mohou bez překážky přilétati, a s nich zase snadno od-



létati. Všecky skutečné vlaštovky jsou praví pěvci. Zpěv jejich 
jest roztomilé šveholení, které baví každého a zvláště venkovana 
tak dojímá, že píseň druhu hnízdícího v jeho domě vyjadřuje 
slovy. Jako rolník, tak smýšlejí a cítí všickni ostatní lidé, kteří 
píseň a ptáka samého poznali. Nebot nejen zvuk z hrdélka vla
štovčího, nýbrž i povaha a chování vlaštovek zjednaly ptákům 
těmto přízeň lidskou. Jsou nejen veselý, družebny, snášelivy, nýbrž 
také chytry a rozumný, nejen odvážlivy, nýbrž i srdnatý. Pozoru
jíce bedlivé své okolí poznávají své přátele a nepřátele a důvě

řují toliko tomu, kdo důvěry jejich zaslu
huje. Chování jejich velmi se nám líbí; 
pro svou důvěrnost docházejí ochrany a 
pohostinství i u lidí povahy drsnější.“

Co se týká tvaru jejich těla, vy
značují se hlavně krátkým, ploským, u ko
řene velmi širokým a proto skoro tří- 
hranným zobákem, dlouhými a úzkými 
křídly, vidličnatým ocasem a slabými a krát
kými nohami.

V letu vlaštovky jsou velmi ob
ratný a živí se rozličným hmyzem, který 
chytají létajíce. Jsou to ptáci tažní, kteří 
na podzim odlétají do krajin teplejších, 
naše vlaštovky až do střední, ba i do 
jižní Afriky, a na jaře vrac.ejí se zase do 
svého starého bydliště.

Naše vlaštovka obecná (hirundo 
rustica), jež bývá 18 em zdélí a 31 em zšíří,
jest těla dlouhého a štíhlého, barvy svrchu

leskle modročerné, na čele a hrdle tvrdě kaštanové, vespod pak 
jasně rezavožluté; pět nejkrásnějších per na vnějším prapore vi- 
dličnatého ocasu jest ozdobeno zaokrouhlenými bílými skvrnami.
V krajinách od kruhu polárního až na jih Evropy a do střední 
Sibiře vlaštovky obecné jsou všude vítanými zvěstovateli jara,
když ze svého zimního sídla afrického ke konci března nebo 
v prvé polovici dubna sem přiletí. Nejprve objeví se jednotlivé, 
které brzo zase zmizí letíce dále, pak objeví se hlavní zástup, 
jehož členové ihned usadí se ve svém starém obydlí Toto záleží 
ve hnízdě na straně hořejší otevřeném, které bývá připevněno na 
nějakém pevném předmětě, obyčejně na trámě u stropu ’a uděláno 
jest z bláta, jež vlaštovka po kuličkách sbírá, slinou potírá a
opatrně přilepuje; vnitřek bývá vystlán tenkými stebélky, chlupy, 
peřím a podobnými hebkými látkami. Na čtyřech až šesti podlou
hlých, na bílé půdě jemně šedě a červeně tečkovaných vajíčkách
samička sedí sama a musí se v době té také sama živiti a hnízdo 
často opouštěti na delší čas, ježto sameček jí nekrmí. Teprv
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o potravu pro mláďata starají se oba staří. Když mláďata se vy
vedou, bývají ještě i v letu starými živena, až sama dovedou chy- 
tati hmyz a se uživiti. Tu staří již se o ně dále nestarají a 
v červenci samička snáší vejce po druhé.

Vlaštovka obecná jest pták velmi čiperný, hbitý, obratný, 
veselý a i smělý. „Ačkoli jest od přírody povahy něžné neb chou
lostivé,“ praví Naumauu, „přece jeví v některých činech svých 
mnoho odvahy; o tom svědčí, jak vede si letmo, kterak škádlí 
druhy své a jak neohroženě 
pronásleduje dravce a šelmy.
Létá nejrychleji, nejrozmani
těji, nejhbitěji a nejobratněji 
z našich vlaštovek; pluje a 
vznáší se vždy rychle uhá
nějíc neb se třepe tá ; střel
hbitě zahne na stranu, na
horu neb do lů , spustí se 
v krátkém oblouce téměř až 
k zemi neb na samou hla
dinu vodní nebo vznese se 
do značné výše a při všem 
tom dává na jevo takovou 
hbitost, že vzbuzuje v nás 
podiv; ba může letíc obrá- 
titi se také hřbetem dolů.
Velmi obratně prolétá úzkými 
otvory aniž narazí o stěny ; 
též dovede letíc se koupati; 
ženouc se podle samé hladiny 
vodní rychle 'se ponořuje, 
prodlí na okamžik ve vodě 
a po té otřepávajíc se letí 
dále. Takto se ponořuje čímž 
let sotva na několik oka- Vlaštovka obecná,
mžiků bývá přerušen, ně
kolikráte za sebou a jest vykoupána.“ Odpočívá na vyvýšených 
místech; na rovině prodlévá nerada, obyčejně toliko tehdá, když 
sbírá stavivo, neb jen v prvé době mládí.

Vábí-li neb dává-li na jevo svou libost a spokojenost, ozývá 
se svým dojemným „vit,“ které někdy prodlužuje ve „vide v it“ ; 
zvukem varovacím nebo k boji vyzývajícím jest jasné, pronikavé 
„bivist“ ; hrozící nebezpečenství vlaštovka obecná oznamuje slabi
kami „devílik“ ; jsouc ve smrtelné úzkosti ozývá se chvějícím se 
zvukem „ceč.“ Zpěv samečka, jenž ozývá se velmi často, nevyniká 
ani libozvukem jednotlivých tonův, ani rozmanitostí, ale jest do
brosrdečný a i příjemný. „Sotva že šedý pruh na východě ozna-
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muje blížící se den,“ po
kračuje Naumann, „již za
slechneš prvé zvuky zpěvu 
samečka, který právě procitl 
z nočního spánku. Všecka 
havěť na dvoře jest ještě po
hřížena ve tvrdý spánek, nic 

sě neozývá, všude jest ještě úplné ticho a vše zahaleno jest ještě 
v šedou m lhu ; nyní zanotuje tu a onde některý sameček vla
štovčí své „virb“, verb,“ dosud ještě zajíkavě, se mnohými pře
stávkami, až z toho znenáhla vznikne souvislá píseň, kterou pěvec 
sedě na témž místě několikrát opakuje, až konečně se vznese a 
vesele propěvuje poletuje dvorem. Zatím uplyne čtvrt hodinky
a nyní probouzí se také spáči ostatní: rehek domácí šveholí svou 
ranní písničku se střechy, vrabci cvrlikají, holubi vrkají a brzo
všecka drůbež procitla k novému životu. Kdo častěji užil krás
ného jitra  letního na venkovském dvoře, zajisté dozná, že vla
štovka ta zpěvem svým, ačkoli prostým, přece veselým a rozně
cujícím nemálo přičinuje k rozkošem jitra takového.“ Zpěv její 
počíná se zvuky „virb, verb, videvit,“' přechází v delší šveholení 
a končí se zvuky „vid, veid, voidé, cerr,“ které lid vyjadřuje slovy 
a i básník Rúckert oslavuje jednou básní.

Potravou vlaštovek jest všeliký drobný, létající hmyz; za 
počasí pošmourného a deštivého létají též těsně podle domů, aby 
mouchy 11a stěnách sedící vyplašily a polapily. Letíce při samé 
hladině vodní sbírají s ní též hmyz vodní a také as hlavu pono
řují, aby vyňaly z vody nějakou larvu, kterou v ní spatří. Tráví 
velmi rychle; nezáživnév zbytky potravy, krovky, štíty a nožky 
brouci zase vyvrhují. Že hubíce nesčíslné množství hmyzu jsou
ptáky velmi užitečnými, rozumí se samo sebou. Tak vedou si 
jsouce stále čily a veselý až do září. Tu shromáždují se spo
lečně s konipasy a špačky v rákosí na pokraji vod a zde odpočí
vají, až konečně přiblíží se noc, která nám milé hosty odvede. 
Brzo po západu slunce celé hejno na znamení dané několika sta
rými vznese se do výše a v několika minutách zmizí nám s očí.

Menší předešlé jest jiřička (hirundo urbica), jež dosahuje 
pouze 14 em délky a 27 em šířky. Peří má svrchu modročerné, 
vespod bílé, ocas krátký a méně vidličnatý nežli vlaštovka obecná. 
Žije celkem v týchž krajinách jako vlaštovka předešlá, jen že za
látá dále na' sever, přilétá k nám o několik dní později, za to 
však pozdrží se zde o nějaký čas déle. Druhy evropské přezimují 
ve střední Africe, druhy sibiřské ve východní Indii. Hnízdo na
hoře uzavřené, jen malým otvorem opatřené staví si vždy vně 
stavení na místě shora chráněném; obyčejně bývá mnoho hnizd 
těsně vedle sebe neb také nad sebou. Samička snáší čtyři až šest 
sněhobílých vajíček s tenkou skořápkou, na nichž sedí sama, a
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vysedí je za 12—13 dní. Sameček opatřuje ji v době této za 
pěkného počasí dostatečnou potravou, která jest asi táž jako 
u vlaštovky obecné; za počasí nepříznivého však samička bývá 
nucena z hnízda vylétati, čímž doba sedění se prodlouží.

Povahou jiřička je s t 'v e lm i podobna vlaštovce obecné, ale 
pozorujeme-li ji bedlivěji, přece rozeznáme ji od této velmi snadno. 
Vábivý zvuk její zní jako „šérM nebo „skrý,u výrazem strachu jest 
jednou opakované „skýr“ a zpěv její jest táhlé, prosté dudlání 
zvuků stále se opakujících a nikterak příjemných.

Vlaštovka skalní (hirundo rupestris) jest svrchu hnědá, 
křídla a ocas má tmavý, od zobáku až po hrud jest nahnědle 
bílá a po délce zdobená drobnými černými čárkami. Obývá ve 
skalnatých údolích jihoevropských a jednotlivé přilétají někdy i do 
Evropy střední.

Nejmenší z našich vlaštovek jest břehule obecná (hirundo 
neb cotyle riparia), jež bývá jen asi 12 em zdélí. Jest svrchu 
nahnědle popelavá, má bílé hrdlo a na bělavé hrudi nahnědlou 
příční pásku. Přilétá k nám nejpozději, totiž v květnu a již 
v srpnu vydává se zase na cestu do krajin jižních. Vyjmouc jižní 
Ameriku, Austrálii a ovšem i krajiny polární tato ušlechtilá vla
štovka vyskytuje se skoro všude, kde jen jsou nějaké strmé, hli
nité stěny nebo břehy, v nichž vyhrabává si hluboké díry. „Jest 
téměř neuvěřitelno," praví Naumann, „a vzbuzuje vskutku úžas, 
vidíme-li ptáčka tak útlého, kterak provádí nástroji tak slabými 
dílo tak obrovské a ještě k tomu v době tak krátké, nebot ve 
dvou až ve třech dnech párek vyhrabe si díru, která jest napřed 
průměrně čtyři až šest em široká, na zadním však konci, kde bývá 
hnízdo, ještě širší a aspoň metr, také až dva metry hluboká, 
směrem vodorovným neb málo šikmým zrovna do břehu. Horlivost 
a přičinlivost jejich při práci tak namáhavé jest až poněkud 
směšná, zvláště pozorujeme-li, kterak vyloupané kousky hlíny velmi 
obtížně nožkama za sebou z díry vyhazují a kterak oba staří 
vzájem se podporují. Proč však častěji uprostřed práce ustanou, 
jinou díru sice dohotoví, leč přece v ní se nehnízdí, až teprv snad 
ve třetí, jest dosud hádankou; nebot k odpočinku celá rodina 
užívá díry jen jediné, totiž té, ve které jest hnízdo. Hrabou velmi 
horlivě, i zdá se, jako by celá společnost z krajiny byla zmizela; 
nebot všecky jsou v děrách, kde pilně pracují. Zadupeme-li nohama 
na drn nad děrami, vyletí z nich a vzduch jest opět jimi oživen. 
Když pak samičky se hnízdí, sedí ještě mnohem vytrvaleji a vy
létají jen tehda, když je vyrušíme v díře samé, pročež lze je 
snadno chytiti. Na zadním konci asi metr od vchodu chodba roz
šiřuje se na způsob pece a tam jest umístěno hnízdo. Skládá se 
ze skrovné vrstvy tenkých stebélek slámy, sena a drobounkých 
kořínkův a jest vystláno velmi měkce a teple peřím a chlupy, 
někdy také troškou vlny. V děrách, které najdou v lomech, na
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skalnatých pobřežích neb ve starých zdech, hnízda velmi často 
nebývají příliš nízko a ptáci nemohou tu také tak hustě vedle 
sebe se hnízditi, nenajdou-li náhodou dostatek trhlin a štěrbin. 
Na hnízdištích takových mnohé hnízdo ovšem vypadá zcela jinak, 
poněvadž tu umělý pud ptačí z větší části nahodilými okolnostmi 
bývá zcela mařen neb nemůže se osvědčiti.“

Břehule obecná jest pták velmi hbitý a čilý, který létá oby
čejně v nižších vrstvách vzduchových, většinou při samé hladině 
vodní u větších neb menších hejnech, óímž krajina nabývá ob
zvláštního půvabu, zvláště když na sta břehulí poletují nad hla
dinou sem a tam. Hlas její záleží v něžném, slabém „šerr“ neb 
„cerr“ a zpěv skládá se z řady zvuků těchto spojených se zvuky 
jinými. Samička snáší pět až šest sněhobílých vajíček, z nichž ve 
dvou nedělích vylíhnou se mláďata.

Čeleď lejsků, která jest u nás zastoupena několika druhy, 
z nichž le !sek šedý (muscicapa grisola) jest nejznámější, žije na 
východní polovici zeměkoule. Vyznačuje se ploským, širokým a 
ostrým zobákem, jehož hořejší část jest na konci slabě zahnuta; 
u kořene zobák bývá porostlý štětinkami. Ptáci tito žijí v lesích 
listnatých, v hájích a sadech a sedávají vždy na nějakém vyvýše
ném místě rozhlížejíce se po hmyzu, který létajíce lapají velmi 
jistě. Jen v době nouze, když za trvalého špatného počasí hmyz 
nelétá. živí se také bobulemi.

Lejsek šedý jest 16 em zdélí, svrchu tmavošedý, vespod 
světlejší a z části pokryt tmavými skvrnami podélnými. Domovem 
jeho jest celá Evropa až do středního Švédská; v Evropě jižní 
vyskytuje se čím dále na jih tím hojněji; na zimu stěhuje se do 
lesů vnitřní Afriky. Žije v listnatých lesích, ve kterých jest vlhká 
půda a voda na blízku, též v zahradách a stromoví rostoucím při 
vodě. Člověku se nevyhýbá, pročež často usazuje se ve vesnicích 
i v samých dvorech, leč sídlí též na místech, na která člověk 
přichází zřídka. Přilétá k nám na konci dubna a opouští nás na 
konci srpna neb na počátku září. Jest to pták čilý, těkavý, ne
únavný a veselý, který po celý den honí se za kořistí, sedě obrací 
hlavu brzo v právo, brzo v levo, mrská ocasem nahoru a dolů 
a v nejbližším okamžiku žene se za hmyzem na blízku letícím, 
velmi obratně jej lapí, při čemž zřetelně jest slyšeti klapnutí zo 
báku. Létá pěkné často se třepetaje. Hlas jeho jest málo rozma
nitý; vábí-li, ozývá se jednotvárným „či, či“, projevuje-li něžnost, 
vydává různě znějící zvuk „vistet“ a má-li strach, ozývá se úpěn
livým „čirektektek“ a stále pohybuje křídloma; zpěv jeho pak 
záleží v tichém, cvrčivém štěbetání. Samička snáší na počátku 
června čtyři ač pět vajíček, která jsou na půdě modře nazelenalé 
neb jasně modré zdobena skvrnami jasně rezavými. Staří sedí na 
nich střídavě a za čtrnácte dní vylíhnou se z nich mláďata, která 
rychle dospívají, leč trvá to dlouho, než sama dovedou v letu lo-
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viti. Chytajíce mouchy a jiný obtížný hmyz lejskové šedí a jejich 
příbuzní prokazují nám velmi dobré služby.

Jedním z nej krásnějších ptáků sem patřících jest brkoslav 
(bombycilla garrula), pták to žijící v krajinách severních, který 
v Laponsku a Finsku jest domovem a jen v zimě, ale nikoli pra
videlně, zalétá do Evropy střední. Čelo jeho jest černavě šedé 
a chochol na temeni 3 em vysoký jest rudohnědý, přední část 
hřbetu jest hnědošedá, zadní 
popelavá, hrdlo a pruhy táh
noucí se přes oči jsou černé, 
hrud červenavě šedá, břicho 
stříbrošedé; letkyramenní končí 
se širokými rohovitými nebo 
pergamenovými konci barvy čer
vené, letky ruční jsou šedo- 
černé, 11a konci praporu vněj
šího ozdobené zlatožlutou ob
rubou; péra rýdovací jsou na- 
černalá a na konci zlatožlutá, 
zobák jest silný, u kořene ši
roký, špička mírně zakřivená 
jest*černá, ostatní část zobáku 
šedá, nohy černé.

Procházíme-li se za mír
ného počasí zimního po světlém 
pokraji lesa, abychom pozoro
vali ptáky pojídající zbytky je 
řabin a jiných bobulí, zrak náš bývá upoután zvláště větším neb men
ším hejnem brkoslavů, kteří klidně sedí na blízku nás, nechávají nás 
až na málo kroků přiblížiti se k sobě a komickým způsobem, 
samečkové a samičky současně chocholy vztyčujíce a spouštějíce 
stále vydávají své cvrlikavé zvuky. Časem některý z nich sletí 
na zemi, aby tu sbíral zbytky bobulí, a tu skáče neobratně šikmo 
na stranu. Pak sedí ani se nehýbajíce po nějakou chvíli klidně 
a jen při neúnavném žraní poněkud obživnou. Přijdeme-li však 
k nim příliš blízko, odletí svištíce a činíce veliké oblouky vydávají 
své cvrlikavé, vábivé zvuky „čerr“ a „čit“ a když chtějí zase 
usednouti, tiše pískajíce opět se svolávají. Kromě rozličných bo
bulí jest jim potravou hlavně hmyz, v jejich severním domově, 
v rozsáhlých jehličnatých a břízových lesích laponských a finských 
zvláště komáři, kterých v bažinách oněch lesů vyvinuje se značné 
množství.

Hnízda brkoslavů bývají nehrubě vysoko obyčejně na smrcích 
dobře ukryta ve větvích, jsou udělána z větví smrkových a lišej
níků stromových a vystlána stébly, peřím a srstí sobí. Samička 
snáší v prvé polovici června čtyři až sedm vajíček, která na půdě
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modravě neb červenavě modrobílé pokropena jsou tečkami a skvr
nami tmavě a jasně hnědými, černými a fialovými v podobě věnce 
seřaděnými.

Brkoslav jest pták málo čilý, ba líný, flegmatický a velmi 
žravý. Kde naskytuje se dostatek potravy, vede si velmi směle 
či spíše hloupě, zalétá až do vesnic neb i do městských sadů 
nevšímaje si lidí, kteří jsou mu na blízku. Zajetí zvyká brzo a 
jsa chován v rozsáhlé kleci na chladném místě postavené vydrží 
po mnoho let a baví jak krásou barev, tak i mírnou povahou.

Zvláštními zvyky vyznačuje se čeleď tuílýků, kterých ve 
střední Evropě žije několik druhů. Potravou jejich jest nejen 
hmyz, nýbrž i drobní ptáci neb i plazi a obojživelníci. Nemohou-li

Tuhýk šedý.

v létě hojné potravy ztráviti, napichují zbytek pro pozdější potřebu 
na trny. Nejkrvežíznivější z nich jest tuhýk šedý (lanius ex- 
cubitor), jenž jest 26 em zdélí, záda má popelavá, břicho bílé, 
ocas jakož i pruhy přes oči se táhnoucí černé a vnější péra ocasní 
bílá. Zobák jeho jest silný, kuželovitý, rovný, na špičce hákovitě 
zahnutý; za špičkou jest vrub, jímž tvoří se po stranách hořejší 
části zobáku ostrý zub. Mimo hmyz pták tento pronásleduje i myši 
a menší ptáky se zuřivostí dravce. Hnízdo staví si na vysokých 
stromech a samička snáší v dubnu 4— 7 olivově zelených, šedě 
skvrnitých vajec.

Tuhýk rudohlavý (lanius senátor) vyskytuje se ve střední 
Evropě jen v některých krajinách, kdežto v Evropě jižní, v Malé
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Asii a Sýrii jest nejobecnější ze všech tuhýků. Čelo, pruhy táh
noucí se přes oči, křídla a ocas má, černé, témě, záhlaví a šíji 
rezavě červenohnědé, přední část hřbetu nahnědlou, zadní šedou 
a kostřec bílý, spodní část těla žlutavě hnědou, zobák modročerný, 
oči tmavohnědé a nohy tmavošedé. Délka těla činí 19, šířka v roz
pjatých křídlech 30 em.

V lesích listnatých, mezi lukami a poli a též v zahradách 
spatřujeme ptáka tohoto již as od konce dubna, kdy přilétá jed
notlivě, leč žije skrytěji než tuhýci ostatní a zdržuje se téměř 
vždy v hustých vrcholech stromů prostřední výšky. Blíží-li se 
k němu člověk, jest plachý a opatrný, mrskaje ocasem na stranu 
vydává svůj výstražný a drsný zvuk „šek, šek,“ jeví se vůči ha
vranům, nikoli však vůči dravcům statečným, vůči ptákům menším 
zlým a krvežíznivým

Hnízdo mívá obyčejně v korunách nižších stromů neb též 
ve vysokém křoví. Samička snáší v květnu pět až šest vajec, 
která jsou na půdě zelenavobílé pokropena tečkami a skvrnami 
popelavými neb nahnědlými. Po vyvedení mláďat rodina těká hle
dajíc potravy sem a tam a již v prvé polovici srpna odlétá od 
nás v noci až do střední Afriky.

Nejznámější ze všech našich tuhýků jest tuliýk obecný, 
zvaný též masojídkem čili masákem (lanius collurio), jenž má 
hřbet a křídla rudohnědá a hlavu popelavou. Domovem jeho jest 
celá Evropa až po střední Švédsko; přilétá k nám na počátku 
května a opouští nás na konci srpna vydávaje se v noci na cestu 
do Afriky. Nejraději mešká v trnitých křovích na blízku pastvin, 
luk, zahrad a sadů. Zvláště on má zvyk kořist záležící v broucích, 
hmyzu a drobných žabách, ale také mladých neb též dospělých 
ptácích nabodávati na trní; obzvláštní pochoutkou zdá se mu býti 
mozek ptačí, neboť ten z hlavy ptáků nabodaných bývá vždy vy- 
klobán. Hnízdo mívá obyčejně nízko v trnitém křoví a samička 
snáší pět až šest vajec, která bývají různé velikosti a barvy; 
bývají na půdě nažloutlé, zelenavě šedožluté, bledožluté neb masově 
červenožluté tu řidčeji, tu hustěji pokropena skvrnami popelavými, 
olivově hnědými, krvavými a červenohnědými. Samička sedí na 
nich sama a to tak pevně, že lze jí položití vějičky na hřbet a 
tak ji chytiti.

Když za vlažného jarního večera nejpříjemnější z pěvců na
šich o závod pějí své krásné písně, tu nadšený přítel opeřenců 
zvláště rád mívá pozor na zpěv jednotlivých; a když takto s kraje 
lesa přehlížejíce světlé houští před námi se rozkládající s napjatou 
pozorností posloucháme jednotlivé hlasy a zvuky — tu býváme 
překvapeni zpěvem jednoho ptáka, který ve zpěvu jeví zvláštní 
cvik a zběhlost. Jest to náš tuhýk, jenž ku podivu věrně dovede 
nápodobiti hlasy jiných ptáků. Zpěv jeho jest mnohem příjemnější 
nežli zpěv ostatních tuhýků; dovedeť pták tento věrně a rozkošně
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nápodobiti zpěv slavíka, kosa, rorýsa, pěnice vlaské, černohlavé, 
skřivana polního, strnada a křik koroptví spojuje je tak, že není 
pozorovati zcela žádného přechodu.

Další čeleď pěvcův obsahuje největší z nich, totiž havrany , 
jichž známe ke dvěma stům druhů. Hlas jejich jest sice drsný 
a nepříjemný, leč ústrojí zpěvné jest úplně vyvinuto, pročež již 
od starších přírodopisců byli vřaděni mezi ptáky zpěvavé. Silný, 
na slemeni hořejší části neb vůbec zahnutý zobák a dlouhé ště
tiny, které kryjí nosní dirky, jsou obecné znaky všech ptáků těchto.

Největším zástupcem této čeledi jest krkavec (corvus co- 
rax), onen obecně známý, lesklým černým peřím porostlý pták 
dosahujíc 65 em délky. Žije v celé Evropě nevyjímajíc ani dale
kého severu, v severní a střední Asii a též v severní Americe až 
po Mexiko. V Evropě střední jest v mnohých krajinách již vzácný, 
neboť bývá často pronásledován; uchýlil se do pohoří a větších 
lesův a ona doba, kdy zalétal do vesnic a měst a tu žebroně byl

znám každému dí
těti, již dávno u- 
plynula. V Ru
sku děje se tak 
ještě dosud, ba 
tam hnízdí se je 
ště i na kostelních 
věžích. U nás bývá 
jeho veliké hnízdo 
na vysokých, těž
ko přístupných 
stromech ; již v ú- 
noru krkavec počí
ná se hnízditi 
a snášeti vejce,

jichž bývá 5—6 a jež ozdobena jsou na půdě nazelenalé hnědými a še
dými skvrnami. Mláďata staří ošetřují velm i p eč liv ě  a ukájejí jejich 
nenasytnost žížalami, hmyzem, myšmi, malými ptáky, vejci neb 
mršinou. Byvše vyplašeni staří meškají stále na blízku hnízda, 
dávají na jevo svou nevrlost a starostlivost žalostnými zvuky a
poletují úzkostlivě sem a tam; ba bylo pozorováno, že jsouce neu
stále pronásledováni házeli mláďatům potravu shora do hnízda.

Hlavní známky povahy krkavcovy jest loupeživost, lstivost,
potměšilost a komická vážnost; z každého postavení pták tento 
dovede těžiti a vpravuje se do všeho. Jeho zlodějské a vražedné 
choutky jsou podporovány velikou silou a obratným letem, který 
jest velmi krásný a podobá se v mnohém letu dravců; jest viděti, 
že létání nečiní ptáku tomu ani nejmenší obtíže a že velmi často 
poletuje sem a tam pouze pro zábavu, zvláště při větru, kdy létá 
obyčejně proti němu. Často vznáší se jako káně vysoko ve vzduchu
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majestátně krouže, při čemž opisuje velmi krásné oblouky neb 
rychle přelétá veliké prostory brzo vznášeje se do výše, brzo se 
spouštěje. Na zemi jeví se velmi směšným, nechť s filosofickým 
klidem sedí na nějakém místě vyvýšeném neb volnými, odměře
nými kroky a se vzpřímenou, důstojně pokyvující hlavou kráčí 
sem a tam neb velikými skoky obraceje se brzo v právo, brzo 
v levo skáče s místa na místo ; vždy však jest opatrný a velmi 
plachý. Při větším rozčilení rozčepýří peří na hlavě a na krku, 
které vždy těsně přiléhá, což dodává mu vzezření v pravdě sa
tanského. Ač se soudruhy snáší se dobře, vrány černé a havrani 
polní ho nenávidí, pročež, kdykoli k nim se přimísí, bývá z jejich 
společnosti vypuzen; rovněž s výrem žije v nepřátelství, leč va
ruje se u výrovky jej obtěžovati, poněvadž dobře zná nebezpečí, 
které při tom hrozí jemu samému.

Jest asi málo ptáků, jejichž potrava jest tak rozmanitá jako 
krkavcova. Nic není před ním bezpečno: nižší živočišstvo, plži, 
hmyz, pavouci, ryby, ptáci, malí ssavci, jedlé části rostlin, vše jest 
mu dobré k nasycení jeho nenasytného žaludku. Tím však se ne
spokojuje, nýbrž svádí boj i s ptáky stejné velikosti, jako s racky 
a ptáky kurovitými a hledí je oloupiti o vejce. Týž následuje větších 
dravcův a lovcův, aby uchvátil zbytky kořisti; i mušlí dovede 
z tvrdé skořepiny dobýti tím způsobem, že vyletí s nimi do značné 
výše a odtud spustí je na kámen, tak že skořápka se rozbije. Na 
severních horách ptačích, kde často na tisíce ptáků mořských se 
hnízdí, jest vejcím i mláďatům velmi nebezpečný a dosahuje tam, 
jako na př. na kurilech, neobyčejné velikosti. Celkem jest škoda, 
kterou působí, větší než užitek, který přináší hubě myši a jiné 
škodlivé a obtížné živočichy, pročež se tu za něj přimlouvati 
nemůžeme.

Zvuky, kteréž obyčejně vydává, zní jako „kork, kork, kolk 
kolk“ aneb jako „rab rab rab ,“ odkud pochází jeho německé 
jméno „Kolkrabe.“ Dovede však těchto málo zvuků velmi rozma
nitě modulovati a v době páření slýcháme často samečka sedícího 
štěbetati způsobem podivuhodným. Zajetí krkavec přivyká snadno 
a rozumným chováním svým stává se brzo miláčkem všech; najmě 
se psy brzo vstupuje v důvěrné přátelství. Musí však se stále 
držeti na uzdě, neboť popřeje-li se mu větší svobody, zneužívá jí 
k rozličným kouskům zlodějským a lupičským, kterým odvyknouti 
nemůže, poněvadž záliba v nich jest mu vrozena.

Kromě krkavce vyskytují se u nás ještě tři druhy vran, 
z kterých každá dosahuje as 50 em délky. Yrána šedá (corvus 
cornix), která má jen hlavu, přední část krku, křídla a ocas černé, 
ostatně však jest barvy jasně popelavé, vyskytuje se ve východní 
Evropě na západ až asi po Labe, pak také v Malé Asii a severo
východní Africe u velikém množství. Yrána černá (corvus co- 
rone) žijící celkem vtýchž krajinách jest leskl« černá. Oba ptáci
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jednotlivé rodiny neb větší hejna potulují se po polích a lukách 
hledajíce potravy a na noc odlétají do lesů, kde shromažďuje se 
jich veliké množství. Bydliště jejich jest v létě i v zimě z pravidla 
totéž, leč v krutější zimě bezpochyby se také stěhují. Duševními 
schopnostmi vyrovnají se chytrému krkavci úplně, ale byť někdy 
chytily též mladého zajíce, koroptev neb jiného ptáka, nejsou ni
kterak tak nebezpečny jako onen. Ptákem tažným jest havran 
polní (corvus frugilegus) rovněž zcela černý, na hlavě a krku 
lesknoucí se krásně fialově, podle čehož jakož i podle štíhlejšího 
těla lze jej na prvý pohled rozeznati od vránv černé. Není tak 
rozšířen jako vrána šedá a černá; obývá v rovinách jižní Evropy, 
jižní Sibiře, v Afganistaně a j. a stěhuje se na jih až do severní

Vrána šedá.

Afriky. Vlastním bydlištěm jeho jsou úrodné roviny, ve kterých 
jsou polní lesíky, odkud hejna ptáků těchto rozlétají se ráno do 
okolí, a večer se zase vracejí. Často hnízdí tak hustě při sobě, 
že na jednom stromě bývá nezřídka dvanáct i více hnizd. V době 
hnízdění stále hašteří a sváří se s vranami černými; jedni hledí 
si dobýti místa pro hnízdo, druzí hledí krásti látky stavební, což 
soupeři jim oplácejí, a tak od časného jitra  až do pozdního ve
čera rozléhá se tu křik a hlomoz sluchu lidskému nesnesitelný. 
Ježto vzájem hledí okrádati se, sameček neb samička zůstává vždy 
u hnízda na stráži. Na konci března neb na začátku dubna samička 
snáší čtyři až pět vajec, která jsou na půdě bledě zelené pokro
pena popelavými, jasně a tmavě hnědými těčkami a skvrnami.

V chování svém havran polní jeví velikou podobnost s ptá
kem předešlým, ale jest plašší; nicméně vede s vranou černou
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stále boj, kdežto s kavkami zachovává mír. Létá velmi dobře; 
při povětří vídáme jej často ve vzduchu si hráti, při čemž brzo 
silně mávaje křídloma letí proti větru, brzo velikou rychlostí ne
chává se jím unášeti. Na cestu do krajin jižních vydává se v říjnu 
neb listopadu v ohromných hejnech brzo tiše letě při zemi, brzo 
ve výši pronikavě křiče. Potrava jeho záleží v rozličném hmyzu 
a jeho larvách, zvláště v ponravách, které sbírá za pluhem neb

Havrani polní.

jemným čichem svým vyslídí v zemi, po čemž zarývá do ní svůj 
ostrý zobák a kořist vytahuje. Mezi chrousty havrani polní způ
sobí mnohdy veliké spousty a vedou si při lovu jich methodicky 
jedni lovíce na stromech a druzí spadlé brouky sbírajíce se země; 
též chytají myši, ale mršin nepožírají. Mimo to požívají i rozlič
ných druhův obilí, luštěnin, třešní a j., někdy chytí i nějakého 
zajíčka nebo mladou, mdlou koroptev, čímž tu a onde stávají se 
poněkud obtížnými. Než tuto malou škodu, kterou působí, vyváží 
mnohonásobně veliký užitek, který přinášejí hubíce škodlivý hmyz
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a myši, pročež jest jich rovněž jako vrány šedé a černé bez vý
jimky šetřiti a chrániti. Hlas jejich záleží v hlubokém, chraptivém 
„kra“ nebo „kroa“ ; když však letí, vydávají vysoký zvuk „girr“ 
nebo „kver“ a obyčejně křičí také jako kavka „jak jak .“ Snadno 
nápodobí všeliké zvuky a hlasy, ano naučí se do jisté míry 
i zpívati.

Nejmenší z našich havranů jest kavka (corvus neb colaeus 
monedula), jež liší se od ostatních jen kratším a slabě zahnutým 
zobákem, dosahuje pouze as 30 em délky, jest většinou barvy 
břidlicové, hlavu, křídla a ocas má leskle černé, šíji a krk po 
stranách bělavé. Čím dále na sever, tím častěji se vyskytuje, žije 
v menších lesích a hájích, ještě raději však na vysokých věžích 
a sříceninách, vůbec ve vysokých a starých budovách, kde mnohdy 
hnízdí se i větší počet těchto ptáků. Ve dne veliká hejna kavek 
potulují se po polích a lukách, noc pak tráví ve štěrbinách a roz
sedlinách budov jimi obydlených neb na vysokých stromech, najmě 
olších V pozdním podzimu mnohé kavky táhnou s havrany pol
ními na jih, leč jen zima velmi tuhá může většinu jich pohnouti 
ke stěhování; i na Rusi a v Sibiři, kde zima přec jest velmi 
krutá, mnohé přezimují. Na svých cestách dostávají se až do se
verní Afriky a Indie a v Evropě jižní jsou v zimě pravidelnými hosty.

Hnízdo staví si z pravidla ve skulinách starých budov, v kou
tech věží kostelních a zvláště na budovách ve slohu gothickém 
vystavěných, které svou ornamentikou poskytují množství skrýší, 
méně často v dutých stromech; v pohořích usazují se často ve 
skalních rozsedlinách. Poněvadž nebývá tolik vhodných míst ke 
hnízdění, kolik jest párů kavek, vznikají mezi nimi, když vyhle
dávají si obydlí, mnohé sváry; jedna hledí druhou zahnati neb
obelstiti a jen největší ostražitostí podaří se místa jednou zauja
tého uhájiti. Když svár pro místo hnízdění minul, vzniká boj
o látky stavební, které jeden pár druhému krade užívaje vší
možné lsti. Hnízdo skládá se z chrastí, slámy, sena, srsti a peří 
a v dubnu lze v něm nalézti čtyři až šest vajec, která na půdě 
bledě modře zelenavé jsou zdobena černohnědými skvrnami.

„Kavka jest pták veselý, čilý, hbitý a chytrý. Veselou mysl 
svou zachovává za všech okolností a krajinu, ve které přebývá, 
oživuje vskutku velmi roztomile. Jsouc nad míru družebna spol
čuje se nejen s jinými členy druhu svého u veliká hejna, nýbrž 
připojuje se též k hejnům vran, najmě havranů polních, ba vydává 
se s nimi i na zimní pouť letíc k vůli nim co možná zvolna; 
neboť také letu jest velmi hbitého podobajíc se jím spíše holubu 
nežli vráně. Létá tak snadno, že ráda si všelijak zarýduje vzdu
chem, že vznáší a spouští se beze všeho účelu a činí ve vzduchu 
nejrozmanitější a nejpůvabnější obraty. Jest právě tak chytrá jako 
krkavec, jeví však jen jeho pěkné vlastnosti. Vábíc ozývá se vskutku 
libým „jak“ nebo „djér“ ; jinak křičívá „kré“ a „kryjé.“ Její
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„jék jék u podobá se ku podivu vábivému zvuku havrana polního 
a to jest bezpochyby také příčinou,, že oba ptáci tak často se 
spojují. V době lásky štěbetá přelíbezně, jakož vůbec hlas její jest 
ohebný a rozmanitý. Tím lze si vysvětliti, že naučí se snadno vy- 
slovovati lidská slova neb nápodobiti jiné zvuky, na př. kokrhání 
kohoutí.“

Potravou svou shoduje se celkem s ptákem předešlým poží
vajíc hlavně hmyzu, hlemýžďů, žížal a červů. Hmyzu hledá na 
polích a lukách nebo sbírá jej i se hřbetu pasoucího se skotu; 
též s důvěrou ubírá se za oráčem. Obratně chytá myši a někdy 
lapá i malé ptáky a vybírá z hnizd vejce, jež jsou jí zvláštní 
pochoutkou. Mimo to žere i jahody a bobule, třešně, švestky, 
obilí, mladé rostliny, zeleninu, listí a též polní česnek, jímž 
v zimě silně páchne. Někdy sice tím způsobí škodu, leč užitek, 
který přináší hubíc škodlivý hmyz a myši, jest asi rovněž tak 
veliký, ne-li větší

Toho nelze říci o strace (corvus pica), ptáku 47 em dlou
hém, černém a bíle pruhovaném s ocasem 16 em dlouhým a klí- 
novitým, který jest tmavomodrý a leskne se pěkně do zelenává 
a fialova. Jest to pták velmi dravý a krvežíznivý, před kterým 
žádné hnízdo ptačí neobstojí. Kde se usadila, tam brzo není sly- 
šeti ani jednoho ptáka zpívati; nejen mladí, nýbrž i mnozí staří 
ptáci stávají se její kořistí a co vedle toho zahubí myší, hmyzu 
a hlemýžďů, to naproti škodě jí působené mnoho neznamená, 
pročež není jasno, proč v Norvežsku požívá obecné ochrany. 
Zvláštní jest její hnízdo, jež obyčejně bývá ve vrcholu vysokého 
stromu. Vespod jest chrastí a trní, které slepeno jest blinou; 
vnitřek bývá vystlán tenkými kořínky, stébly a srstí a přes to 
bývá vyklenuta čepcovitá stříška z chrastí a trní, tak že jen po 
straně zůstává volný vchod.

Pěkná jest podívaná na páry o stará hnízda bojující; mladší 
vetřelci bývají obyčejně od starých majetníků zahnáni na útěk. 
Za krásných dní březnových vídáme někdy až osm strak seděti 
na jednom stromě, vyhřívati se na slunci, štěbetati, se svářiti, 
haštěřiti a pronásledovati. Tu mrská ohnivý sameček dlouhým 
ocasem, před svou vyvolenou se uklání a jí se dvoří neúnavně 
při tom štěbetaje ueb letí za družkou se zdráhající a upejpající 
čině smělé oblouky, čehož u něho jindy obyčejně nepozorujeme. 
Ve vzduchu vznikne prudký boj mezi soupeři o přízeň samičky 
se ucházejícími a často trvá to dlouho, než sameček družky po
strádající od ucházení svého upustí. Náhle nějaký podezřelý zjev 
vzbudí nedůvěru a strach Pronikavý zvuk výstražný „šak“ pohne 
celou společnost k útěku.

„Způsobem života a chováním straka upomíná sice velmi 
na vrány, leč přece liší se od svých příbuzných ve mnohé příčině 
dosti podstatně. Chodíc vykračuje si asi jako havran, ale jinak
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drží tělo; nadzdvihujíc dlouhý ocas mrská jím jako drozdi neb 
rehkové. Létá těžce, zcela jinak než havrani, mávajíc často kří- 
dloma, pročež let její za větru jen poněkud silnějšího jest nejistý 
a zdlouhavý. Havran létá pro kratochvíli po mnoho hodin, straka 
však užívá křídel skoro jen tehdá, když jest toho potřebí. Pohy
buje se od stromu ke stromu neb od keře ku keři, leč nikdy 
zbytečně. Smysly její zdají se býti právě tak bystrými jako smysly 
havranův a co do chytrosti nezůstává nikterak za nimi. Rozeznává 
dobře lidi neb živočichy nebezpečné od neškodných; před oněmi 
má se vždy na pozoru, k těmto chová se drze a mnohdy ukrutně. 
Jsouc družebna jako všickni členové čeledi její spolčuje se ráda

s havrany a vranami, někdy poletuje také s ořešníky, přece však 
sdružuje se nejraději s jinými druhy svými tu ve větší, tu v menší 
hejna, která společně loví a vůbec o žalosti a radosti co nej
upřímněji se sdílejí. Obyčejně vídáme ji po rodinách. Ozývá se 
drsnými zvuky „šak“ nebo „krak,“ které často splývají a pak 
znějí jako „šakerak.u Zvuky těmi vábí i dává výstrahu a proto 
vyráží je dle potřeby různým přízvukem.“

Domovem straky jest skoro celá Evropa, severní Asie i Ame
rika; ani u nás bohužel pták tento není vzácný. Jest ptákem 
stálým v plném slova smyslu, sídlí nejraději v lesících polních, 
hájích, zahradách neb na pokraji lesů, které hraničí s poli, a velmi 
často spatřuje se u samých vesnic a měst, ba někdy vniká až do 
nich. Hranice svého malého okrsku překročuje zřídka, jen v zimě

Krkavec. Straka.
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jest často nucena podnikati malé výlety clo krajů sousedních; mlá
ďata však shromažďují se na podzim v malá hejna a létají s místa 
na místo. Samička snáší v březnu sedm až osm vajec, která jsou 
na půdě zelené pokropena hnědými skvrnami. Asi za tři neděle 
vylíhnou se z nich mláďata, kteráž oba staří zásobují potravou. 
Mladé, z hnízda vybrané straky v zajetí velmi krotnou, naučí se 
mimo jiné i zpívati písničky a mluviti jednotlivá slova a působí 
pak mnohou kratochvíli, leč náklonností svou schovávati lesklé 
věci také mnoho nepříjemnosti.

Pták rovněž pěkný, leč ještě nebezpečnější jest naše sojka 
(garrulus glandarius), jež dosahuje 34 em délky. Základní barva 
její jest červenošedá, 
měnící se poněkud 
do fialova; křídla 
jsou dole jasně mo
drá s černými pá
skami příčními, let- 
ky černé s bílou 
skvrnou, ocas čer
ný, hrdlo a zadní 
část těla jsou bílé, 
čelo na bilé půdě 
černě pruhováno, na 
každé straně hlavy 
jest černý pruh. Peří 
čelní tvoří pěkný 
chochol, který sojka 
jsouc podrážděna 
zježuje Domovem 
jejím jest severní a 
střední Evropa, kde 
zdržuje se hlavně v 
mladých lesích s p a 
sekami, ale také těká 
ráda v sadech, hájích a polních lesících. Na severu jest ptákem tažným, 
li nás pouze stěhovavým. V chování svém jeví velikou podobnost 
se strakou. Jest to pták družebný, veselý, chytrý, smělý, hbitý 
a obratný, který po celý den prochází se čile ve větvích stromů. 
Stále těká sem a tam slídíc po hnízdech jiných ptákův, aby je 
oloupila o vejce a o mláďata; též zadavuje i mnohé staré ptáky 
a mladé koroptve. „Co provádí ten potulný ry tíř,c( praví Trint- 
hammer, „ten vychytralý ničema, švarný zástupce šibeniční spo
lečnosti ptačí, po všecku dobu hnízdění? Potuluje se od stromu 
ke stromu, od keře ke kři, slídí po hnízdech, vypíjí vejce, polyká 
holátka s koží i chlupy a lapá a rozsápává vyvedená písklata, 
která, jakož jsou neobratná a nezkušena, k němu přes příliš se

Sojka.
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přibližují. Krahujec a tři tuhýci jsou nebezpečnými lupiči našich 
lesův; ale všickni dohromady nezuří tak zle mezi pěvci lesními 
a nezpůsobí takových škod jako sojka. Jest „devateronásobný 
m asák,“ pravý davič a jako takový ozdoben chocholem a náramky. 
Kde zákeřník ten se rozmnoží, tam nelze pomýšleti na vyvedení 
potomstva Obvinění mé zajisté není příliš kruté; na doklad uveden 
budiž rázný příklad jeho drzosti. Po několik let přilétala v době 
hnízdění téměř každého jitra sojka do mé zahrady, prohledala 
tam jakož i v zahradách sousedních stromoví a křoviny a ihned 
zničila každé vypátrané hnízdo. Na jednom stromě v mé zahradě 
hnízdila se ode dávna pěnkava a v angreštu pěnice podkřovní. 
Obě nemohouce najiti žádného křoví odtáhly posléze odtud zcela. 
Konečně dokázal lupič, jehož nevítaný příchod po každé mi pro
zrazoval zvláštní ruch mezi opeřenci, výtečný svůj mistrovský 
kousek. Pronásleduje mladé rehky domácí lapal jednoho po dru
hém, tak že v krátké době nebylo ani stopy po těch milých ptáč
cích. Jindy zase vytáhl z díry ochranné zdi mého souseda polo- 
opeřeného vrabce a pochutnával si na něm zcela pohodlué na 
nejbližším stromě, při kterémžto zlopověstném činu staří s celou 
družinou pronikavě křičeli, ba i doráželi na lupiče směle zobáky. 
To však hnulo jím tak málo jako můj křik a mávání kloboukem; 
neboť po masité snídani slupl k zákusku ještě několik třešní a pak 
letěl potupně křiče do svého oblíbeného okrsku. Chce-li lesník, 
aby drobní ptáci lesní sbírali škodlivé housenky, seč ruce lidské 
nikterak nejsou, dbej o to, aby též úhlavní odpůrce milých těch 
sběratelů housenek, la-vežíznivá sojka zůstala v mezích pořádku, 
a přikaž jí :  až potud a nic dále!“

Je-li v dobrém rozmaru, sojka nápodobí hlasy jiných ptákův. 
Obyčejně vydává skřípavý a odporný zvuk „réč“ neb „ré“ a je-li 
v úzkosti, vyráží sotva příjemnější „ké“ nebo „kré“ a někdy 
mňouká jako kočka. Vůči člověku vede si vždy opatrně a z my
slivce ráda si tropí žert způsobujíc v celém lese poplach. Jako 
však v lese jest smělá a vyzývavá, tak letíc přes šírá pole jest 
malomyslná a úzkostlivá, poněvadž při svém třepetavém letu bojí 
se dravců. Když přiblíží se podzim, kdy mnohé lesní plody do
zrávají, sojka živí se často po mnoho neděl hlavně jen žaludy, 
bukvicemi, lískovými oříšky a bobulemi. Trhajíc žaludy prospívá 
někdy tím, že napomáhá rozmnožování stromů lesních.

Hnízdo mívá v rozličné výši nad zemí, obyčejně na mladých 
stromech neb ve vysokém křoví vždy dobře uschováno; skládá se 
z chrastí a stébel a jest vystláno jemnějšími stebélky a srstí. Na 
počátku dubna samička snáší pět až sedm vajec, která na půdě 
jasně žlutošedé nebo žlutozelené zdobena jsou šedohnědými skvr
nami, jež na tupém konci obyčejně splývají ve věnec; asi za 
šestnácte dní vylíhnou se z nich mláďata.

Na planinách mexických žije sojka čelenkatá (cyanocorax



95

diadematus), ež jest menší předešlé dosahujíc pouze 29 em délky. 
Na hlavě má zašpičatěný, velmi pěkný chochol barvy živě modré 
a uprostřed ozdobený dvěma stříbrolesklými čarami nahoře splý
vajícími; tváře a záklopky ušní jsou namodrale puštěné, skvrny 
nad očima i pod nima jsou bílé, hřbet jest zelenavě modrý, kostřec 
více kobaltově modrý, hrdlo a hrud jsou nachově modré, křídla 
tmavě modrá, letky ruční jsou světle modrozeleně olemovány, na 
letkách ramenních a tmavomodrém ocase jsou černé pruhy příční. 
Způsobem života krásný pták tento liší se nehrubě od sojky naší. 
Samička snáší několik vajec, která na půdě bledě a temně namo
drale zelené zdobena jsou drobnými skvrnami olivově a jasněji 
hnědými a tu více, onde méně hustými.

Též třeba tu 
připomenouti ořeš- 
n ík a  (nucifraga ca- 
ryoca-tactes), jenž 
jest o něco menší 
než sojka, barvy 
hlavně tmavohnědé, 
na temeni a šíji beze 
skvrn, kdežto na 
ostatní části těla 
každé péro má na 
konci sněhobílou, 
podlouhle okrouhlou 
skvrnu. Jest to pták 
lesní žijící hlavně 
v krajinách sever
ních, u nás vysky
tuje se jen zřídka 
v době zim ní; onde 
jest ptákem tažným, 
u nás jen stěhovavým. Hnízdo, které skládá se z chrastí, kořínků, 
stébel a peří, bývá v houštinách těžko přístupných. Kolem polovice 
března neb na začátku dubna samička snáší tři až čtyři vejce, 
která na půdě bledě modrozelené jsou ozdobena skvrnami fialo
vými, zeleně a jako kůže hnědými a na tupém konci mnohdy 
splývají ve věnec.

Ořešník jest pták veselý, čilý, hbitý a silný a co se týká 
chování, jest asi uprostřed mezi datlem a sojkou. Hlas jeho záleží 
ve vřeštivých, daleko slyšitelných zvucích „krék, krék, krék ,“ jež 
na jaře  zakončuje vyšším a často opětovaným „kerr, kerr“ ; v době 
hnízdění slyšíme od něho, jsme-li mu zcela na blízku, tichý, na 
polo přitlumený břichomluvecký zpěv. Let jeho jest lehký, ale 
volný; bez potřeby pták tento nerad létá daleko. Z rána vylétá 
hledat potravy, která záleží v lískových oříšcích, žaludech, bukvi-
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cích, semenech jedlových, smrkových a borových, obilí, jeřabinách, 
hlošinkách, bobulích krušinových, jahodách., borůvkách, brusinkách 
a jiných semenech a plodech, všelikém hmyzu, červech a drobných 
obratlovcích všech tříd, při kteréžto rozmanitosti potravy ani v zimě 
nemá nouze. Šišky stromů jehličnatých přidržuje drápy, odštěpuje 
zobákem šupiny a pak vytahuje sémě; oříšky lískové silnými ra 
nami zobáku obratně rozštěpuje, žaludy nechává nejprve ve voleti 
změknouti a pak je vyvrhuje a oloupává. Je-li potravy hojnost, 
činí si zásoby, zvláště na zimu, ale datlové, veverky neb myši 
někdy jej o ně olupují.

Kromě ptáků připomenutých patří sem ještě kavce žvatlavé 
(corvus nebo fregilus graculus) a kávée podhorní (corvus nebo

fregiluspyrrhocorax), ptá
ci to černí zvící kavky; 
zobák a nohy jsou u onoho 
červené, u této žluté.

Na Nové Guinei a 
sousedních ostrovech žijí 
ptáci, kteří podobou a 
nádherou barev i nejsmě
lejší výtvory naší obrazi
vosti daleko převyšují. 
Když Pigafetta, průvodce 
Magalhaenův na jeho pro

slulé cestě kolem světa, 
vrátil se do Evropy (roku 
1522.), přinesl zNovéGui- 
nee ptačí kůže, kteréž ob
držel od Papuův a které 
postrádajíce noh vzbudily 
veliký úžas. Poněvadž tuto 
okolnost nikdo nemohl si 

vysvétliti, vzala se na pomoc obrazotvornost a tak vznikly roz
ličné báje, ve kterých ptáci ti líčili se jako nadvzdušní sylfové, 
kteří požívají potravy nadvzdušné, všecky funkce sebezáchovám' se 
týkající vykonávají v letu a odpočívají jen několik okamžiků za
věšujíce se dlouhými vlasinovitými péry ocasními za větve. Námitka 
Pigafettova proti takovým smyšlenkám nespomohla, lid setrval na 
svém předsudku a ptáci ti nazváni byli nejprve ptáky slunce a 
později od Holanďana Jana van Linschotena ptáky rajskými (aves 
paradiseae), odkud u nás vznikl název rajek. Až po Linnéa, jenž 
r. 1760 rajku velikou nazval beznohou (paradisea apoda), 
nedostal se do Evropy ani jediný nezkomolený exemplář a o životě 
čarokrásných ptáků těch nevědělo se naprosto nic. Víra v jejich 
báječný způsob života v aetheru vznikla jednoduše tím, že domo
rodci nohy u samého těla uřezávají, dlouhá péra křídelní odstra-
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ňují, pak zavinují kůži do listu palmového a v kouři nad ohništěm 
ji suší, čímž scvrkne se na nejmenší, objem a nádherné peří tím 
více vyniká. Nyní známe osmnácte druhů rajek, které všecky vy
značují se dlouhými, nádhernými pery, jež jednotlivě nebo v cho
máčích táhnou se od hlavy, hřbetu a plecí nebo vznikají pod 
křídloma a tvoří 
dlouhé ohony, vě
jíře  nebo štíty, 
které mohou se 
rozčepýřiti a zase 
složití. Mimo to 
střední péra v ocase 
bývají někdy velmi 
prodloužena a za
hýbají se často ve 
fantastické útvary.
Intensity barev a 
kovového lesku, ja
ké jeví se na těchto 
prostředně veli
kých ptácích, jen 
kolibříci dosahují, 
ale nepředstihují.

Rajka veliká 
jest asi 45, ocas
18 em zdélí. „Tělo, Rajka veliká,
křídla a ocas,“
praví Wallace, „jsou barvy tmavohnědé, 
která na hrudi přechází v černě fialovou 
neb nachově hnědou; celé témě hlavy a šíje 
jsou krásně tmavožluté pokryty jsouce velmi 
jemným a hustým peřím, které podobá 
se aksam itu; dolejší část hrdla až k očím 
jest porostlá šupinatým peřím barvy sma
ragdové a krásného lesku kovového a aksa
mitová péra ještě temněji zelená táhnou se 
ve svazku na přič přes čelo a bradu až 
k oku, jež jest leskle žluté. Zobák jest na
zelenale šedomodrý a dosti veliké, silné nohy 
pěknéko tvaru jsou šedočervené. Obě pro
střední péra ocasní postrádají praporů vyjma 
dolejšek a konec, kde prapory jsou naznačeny a tvoří paprsky 
drátům podobné, které vybíhají dvakrát elegantně se zahýbajíce a 
bývají 60—80 em zdélí. Po každé straně těla jest hustý chvost 
z jemných, často 60 em dlouhých per nejintensivnější barvy zlatově 
zelené, jenž velmi se stkví a jehož barva přechází u konce v bledě

M alý Brehm . IL  ’J
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hnědou. Tento chvost může se vzpřimovati a rozšiřovati tak, že 
zakrývá celé tělo ptákovo.“ Nádherný chvost, jehož konce splývají 
hluboko dolů, jest u ptáků chycených barvy více oranžové, na 
koncích červenavé.

Mnohem menší jest rajka papuanská (paradisea papuana), 
jejíž tělo jest jen 38, ocas 16 em zdélí. Ostatně však podobá se 
ve všem rajce předešlé lišíc se od ní, co se týká zbarvení, tím, že 
barva hnědá jest u ní jasnější, žlutá převládá a postranní chvosty 
jsou na koncích čistě bílé. Též jest více rozšířena nežli předešlá; 
vyskytuje se v celé Nové Guinei a na mnohých ostrovech, kdežto 
rajka veliká byla viděna dosud jen na Aruinách.

Třeba však připomenouti, že tímto nádherným peřím jsou 
okrášleni pouze samečkové, proti nimž samičky značně ustupují 
v pozadí. Proto ovšem samečkové bývají mnohem více pronásle
dováni a hejDa těchto stěhovavých, pospolitě žijících ptáků sklá
dají se většinou ze samiček a mláďat. Rajky jsou ptáci čiperní, 
hbití, čilí, ale ješitní, kteří jsou si vědomi jak své krásy, tak 
i nebezpečí, které jim pro ni hrozí. Všickni cestovatelé, kteří 
pozorovali je v jejich domově, vypravují o nich s nadšením. „Rajka 
jest pták přelétavý,“ praví Rosenberg, „který táhne se brzo ke 
břehu, brzo zase dovnitř země podle toho, jak dozrávají plody na 
stromech. Za mého pobytu v Dorehu právě dozrávaly plody stromu 
vavřínovitého, který rostl blízko za vesnicí na ostrově. Mávajíce 
mocně křídloma ptáci, najmě samičky a mladí samečkové přilétali 
ke stromům těm a byli tak málo plaši, že se vraceli, byť i bylo 
po nich několikráte střeleno. Jinak jsou rajky, najmě staří same
čkové bázlivý a nepřibližují se tak snadno na dostřel. Křik jejich 
jest chraptivý a lze jej slyšeti na velikou vzdálenost a vyjádřiti 
nejlépe slabikami „vuk, vuk, vuk,“ jenž končí se často šramotem 
podobným škrabání.“ Podle zprávy Lessonovy křik jejich zní jako 
„voiko“ a pochází od samečků vábících samičky, jež kdákají.

Prve ještě než paprsky sluneční počnou zlatiti vrcholy lesův 
a obrážeti se v hojné rose, která záříc jako démanty pokrývá listí 
stromů v a bylin, rajka již jest čila a při práci hledajíc potravy, 
která záleží v plodech a hmyzu. Neustále se pohybujíc létá se 
stromu na strom, nikdy neprodlí dlouho ua téže větvi a i při nej- 
menším šumotě skrývá se v nejhustších vrcholech stromů. K večeru 
rajky se shromažďují a noc stráví ve vrcholu některého vysokého 
stromu. V květnu počínají se hry samečků, kteří pak časně z rána 
shromažďují se na určitých vysokých a málo listnatých stromech, 
jsouce mocně rozčileni létají s větve na větev, napřahují krky, 
nadzdvihují křídla a potřásají jimi, otáčejí ocas sem a tam, če- 
pýříce a vztyčujíce poboční chvosty pérové rozšiřují je  tak, že 
tvoří dva čarokrásné zlatostkvoucí vějíře, jimiž celý pták jest 
zastíněn. Nakloněné tělo, žlutá hlava a smaragdové hrdlo jsou 
jen podkladem zlaté gloriole, která celého ptáka obkličuje. „Vi-
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díme-li rajku v tomto postavení,“ praví Wallace, „zasluhuje vskutku 
svého jména a musí počítati se ke.tvorům  nejkrásnějším a nej
podivuhodnějším.“

V době této samečkové ozývají se křikem výše připomenutým, 
kterým samičky přivábeny jsouce přilétají k nim. Tu rajky bý
vají jako mnozí jiní živočichové vůči nebezpečí zcela slepý. Tu 
vracejíce se k večeru na strom, na kterém přenocují, ani nepo
zorují, že zatím lovec v jeho větvích vystavěl si z haluzí a listí 
přístřešek, z kterého vysílá na ně šíp za šípem, a jen poslední 
konečně jaty jsouce úzkostí odletí „jako meteor, jehož ohnivý 
chvost tvoří zářící pruh světelný, jako chochol, který spadl s ka
deří hurisky a nyní vznáší se lehce ve vzduchu,“ jak vyjadřuje 
se Lesson, jenž spatřiv prvou rajku letěti nad sebou byl krásou 
její tak unesen, že stíhal ji jen zrakem nemoha odhodlati se po 
ní střel iti.

Jsouc v zajetí rajka pohybuje se podle zprávy Bennetovy 
lehce, hravě a půvabně. Hledí čtverácky a vyzývavě kolem sebe 
a poskakuje křepčíc sem a tam, blíží-li se někdo k její k leci; 
jest zajisté marniva a chce, jak se zdá, býti obdivována. Na svém 
peří netrpí ani nejmenší skvrny, koupá se dvakráte za den a če- 
pýří často křídla i ocas, aby prohlédla si své nádherné roucho. 
Zdá se býti pravdě podobným, že jen z marnivosti, aby ušetřila 
peří svého, slétá tak zřídka na zemi. Zvláště ráno hledí zastkvíti 
se v plné kráse své, i rovná si pečlivě peří. Čepýří krásná péra 
poboční a provléká je lehounce zobákem, krátká pak křídla roz
píná, co může, a jima potřásá. Po té zdvihne někdy také nád
herná, dlouhá péra, která jako prach vznášejí se ve vzduchu, 
nade hřbet a při tom je též čepýří. Tak vede si po nějakou dobu; 
pak pohybuje se rychle poskakujíc a se otáčejíc nahoru a dolů. 
Marnivost a radost z vlastní krásy jeví se patrně v chování jejím. 
Prohlížejíc se střídavě od paty až ke hlavě dává často city své 
na jevo zvuky, které jsou ovšem jen křehotavé. Kolikrátkoli pak 
vystaví nádheru svou na odiv, urovnává si peří; i neomrzí jí to 
ukazování se a vždy znova a znova se vyšňoří jako marnivá žen
ština. Teprve když ozve se chuť k jídlu, zapomíná na svou ješit
nost. Paprsky sluneční jsou jí, jak se zdá, velmi nepříjemný, ježto 
hledí se jim vyhnouti, jak jen může.

Přechodem ke pěvcům vlastním jest čeleď lemčíků, kteří jsou 
zvláště pamětihodní svými zvláštními stavbami. Když anglický 
přírodopisec Gould r. 1838. připlul do Austrálie, aby studoval 
tamější živočišstvo, nalezl v museu sidneyském podivuhodnou stavbu 
z prutův a větví mající tvar loubí, o které k úžasu svému se do
věděl, že pochází od ptáků. Věc ta se potvrdila a ptáci ti vzbudili 
pravou sensaci Známe jich několik druhů, mezi nimi i krásně 
zbarvené zvící špačka. Z nich připomeneme tu nejprve leincíka 
hedvábného (chlamydodera holosericea), jenž má peří modro-
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černé, lesknoucí se jako atlas, letky, krovky a ocas černé, nohy 
červenavé a zobák na špičce žlutý. Ptáci tohoto druhu žijí v buj
ných houštinách Nového Jižního Walesu na jaře po dvou. na pod
zim v malých hejnech. Hloub uvnitř země té sídlí lemcík skvr
nitý (chlamydodera maculata). Jest svrchu barvy krásně hnědé 
a ozdoben okrouhlými hnědožlutými skvrnami, které jsou na konci 
každého péra, vespod pak jest šedavobílý. Krásný obojek šíjový 
z per prodloužených a jako květ broskve červených podobá se 
vějíři. Všickni ptáci tohoto druhu jsou velmi plaší a vždy jeden 
sameček jest na stráži, aby v čas mohli uletěti. Přes to však 
Gouldovi se podařilo pozorovati ptáky druhu prvého, když byli 
zaměstnáni svým zvláštním způsobem stavby, o němž přírodopisec 
ten podává nám tuto zprávu: „Putuje cedrovými křovinami okrsku 
liverpoolského našel jsem několik těch loubí čili míst ke hře. Bý
vají založena obyčejně pod převislými větvemi v nejpustější části 
lesa a to vždy na zemi. Tu ptáci učiní si z haluzi hustě prople
tených podklad a po stranách postaví z tenčích a ohebnějších ha
luzí a větviček vlastní loubí. Látky seřadují tak, že konce a vi
dlice větvové nahoře se spojují. Po každé straně zůstane volný 
vchod. Zvláštní okrasy loubí nabývají tím, že ptáci je vyzdobí 
všelikými pestrobarevnými věcmi. Najdeme tu pestrá péra ocasová 
různých papoušků, lastury, skořápky, kaménky, vybílené kosti a t d. 
Péra zastrkují mezi větve, kosti a lastury kladou před vchod. 
Všickni tuzemci znají libůstky ptáků těch krásti lesklé věci, 
pročež hledají věcí ztracených nejprve u oněch loubí. Našel jsem 
u vchodu pěkně zpracovaný kámen zdélí čtyř centimetrů kromě 
několika klůcků modré bavlněné látky, které ptáci bezpochyby 
nasbírali v nedaleké osadě. Velikosti loubí ta jsou velmi různé.“ — 
Ještě umělejší, větší a mnohem více ozdobena jsou loubí lemčíka 
skvrnitého. Bývají až přes 1 m zdélí a skládají se též z haluzí, 
které však vně bývají velmi pečlivě a ozdobně obloženy stébly. 
Loubí ta jsou upevněna kameny tak uměle seřaděnými, že zůstá
vají mezi nimi cestičky. I tu bývají před oběma vchody rozličné 
věci ozdobné a se třpytící a to ještě u větším množství než u loubí 
ptáka předešlého, u některých loubí as půl měřice před každým 
vchodem. Vždy jsou to barevné kameny, lesklé lastury, na slunci 
vybílené kosti, kteréžto věci ptáci tito přinášejí až ze vzdálenosti 
několika mil. Loubí těchto ptáci nepoužívají místo hnízda, neboť 
hnízdo lemčíka skvrnitého stavěné podobně jako hnízdo drozdí 
bylo nalezeno ve větvích stromu, kdežto loubí bývají vždy na zemi 
a není v nich po nějakém hnízdě ani stopy.

Též naše žluva (oriolus galbula) dovede výborně stavěti, 
leč dovednost její jeví se pouze ve stavbě hnízda. V našem pásmě 
jest vlastně skoro jen ptákem letním, neboť objevuje se u nás 
teprv kolem letnic v prvé polovici května, když zpěv zaznívá se 
všech větví a bujná zeleň a vonné květy srdce naše oblažují
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a smysly opojují, a již na konci července neb na začátku srpna 
stěhuje se od nás do Afriky á na Madagaskar. Všecky žluvy jsou 
ptáci velmi opatrní a chytří, kteří vždy skrývají se v hustém listí 
na vysokých stromech a jeři zřídka ukazují se člověku. Též naši 
žluvu málokdo spatřil, ač její krásné volání jarní zná každý. Pták 
tento jest barvy překrásně jasně pomerančové nebo žluté jako 
pryskyřice (gummigutta); uzda, křídla a ocas jsou černé, na 
každém křídle jest žlutá skvrna, letky velké jsou bíle vroubeny, 
péra ocasní mají žluté konce čím dále dovnitř tím menší. Silný, 
poněkud dolů zahnutý zobák jest šedočervený, oko karmínové 
a nohy šedé jako olovo. Takto však zbarven jest jen sameček, 
kdežto samička jest zelená, vespod sněhobílá, jen bérce a spodní 
krovky ocasní má jasně žluté.

Oblíbeným bydlištěm žluvy jsou lesy listnaté, zvláště dubové 
a březové, kde tu a onde jsou staré, vysoké duby, na nichž pták 
tento rád prodlévá, když pěje svou píseň daleko široko se rozlé
hající; u nás vyskytuje se často též v zahradách. Rovinám dává 
přednost před krajinami hornatými a především hledí k tomu, aby 
na blízku byla pole. Párek zaujme vždy rozsáhlý okrslek, ve kte
rém poletuje s místa na místo, nebof těkavost, neklid a nestálost 
jsou hlavní známky povahy ptáků těchto. Píseň samečkova zaznívá 
od rána až do poledne a též večer neustále a rovněž tak neúnavný 
jest párek ve škádlivé hře, kterou sameček provází kokrhavými 
zvuky, ale také něžným „bylov.“ V době páření vznikají mezi 
žárlivými samečky tuhé boje. Od stromu ke stromu, kolem pňův 
a korun vysokých dubů, přes paseky neb lesním podrostem pro
následují se až do únavy. Prudce vrážejí do sebe, jeden druhému 
vyhýbá se smělými obraty, ve větvích se přikrčují, natahují krk. 
otvírají zobák a pronásledují se znova.

Když boj soupeřů jest rozhodnut, vítěz odebere se k samičce 
a urovnav si zcuchané peří putuje v její společnosti se stromu 
na strom. Než ani tehdá, když počnou stavéti hnízdo, sousední 
samečkové nepřestávají s sebou bojovati.

Místem, které žluva vyhlédne si pro své hnízdo, jest vždy 
rozsoch tenké větve. Obyčejně volí si strom vysoký, méně často 
nízký. Hnízdo bývá uděláno velmi uměle nejsouc o větve opřeno, 
nýbrž na nich zavěšeno a tak vznáší se na větvích často sotva jako 
prst tlustých ve vzdálenosti několika metrův od pně jaksi volně 
ve vzduchu. Jest k větvím dobře připevněno, tak že, chceme-li je 
od nich odloučiti, musíme je celé zničiti. Jsouc z polosuché trávy, 
stébel, úponek, lýčí kopřivového, koudele, vlny, bfestu, mechu, 
pavučin, přediva housenčího a podobných látek velmi uměle uple
teno má podobu hlubokého okřínu, na kraji jest súženo a uvnitř 
vystláno jemnými vlákny travními neb vlnou a peřím. Tak vítr houpá 
a kolébá jím sem a tam a vejce nebo mláďata byla by vyhozena, 
kdyby na kraji nebylo tak súženo. Obě pohlaví pracují společně



102

o tomto umělém hnízdě a pozorovati je při práci této jest pozo
rovateli dobře uschovanému vskutku velikým potěšením a posky
tuje mu nemalé zábavy Nevíme, máme-li více obdivovati se jejich 
neúnavné činnosti, při níž jeden druhému nikdy nepřekáží, či jejich 
dovednosti, s kterou stavbu počínají a dokonávají. Tu přiletí jeden 
drže v zobáku dlouhé vlákno nebo stéblo, jeden konec jeho přilepí 
slinou k větvi a několikrát kolem ní v letu ovine a druhý učiní 
s druhým, visícím koncem totéž. Když takto upevní 11a větvích 
větší množství vláken a stébel, vznikne jakýsi způsob závěsné 
rohože, na které vystaví se vlastní hnízdo; vnitřek vystélá samička 
sama, jež na počátku června snáší čtyři až pět hladkých, lesklých

vajíček, která na pudě jasně 
bilé zdobena jsou tečkami 
a skvrnami popelavými a 
načervenale černohnědými. 
Doba sedění, při němž sa
mička bývá o poledni vy
střídána samečkem, trvá 
čtrnácte dní.

Velmi dobře vylíčil 
vlastnosti a povahu žluvy 
Naumann, jehož se tu 
hlavně přidržíme. Žluva 
jest pták plachý, divoký a 
nestálý, který vždy hledí 
před člověkem se skrýti, 
ačkoli bydlí často na blízku 
něho. Poskakuje a třepetá 
se vždy na nejhustších stro
mech prodlévajíc zřídka 
dlouho na témž stromě 
a ještě řidčeji na téže 

větv i; nepokojnost její pohání ji brzo sem, brzo tam. Než přece 
jen zřídka slétá do nízkého. křoví a ještě řidčeji na zemi. Stane-li 
se tak, jest tu jen potud, pokud neuchopí některého hmyzu nebo 
pod. Výjimkou pak několikrát neobratně a ztěžka si poskočí. 
Krokem totiž nechodí nikdy. S druhy svými se štípe a neustále 
honí se za nimi, sváří se však také s ptáky jinými, tak že má, 
zvláště v době hnízdění, stálé různice. Létá na pohled těžce, šu
stivě, ale přece dosti rychle; uhánějíc přes rozsáhlé prostory 
vznáší se jako špačkové u velikých obloucích neb čarou mírně 
vlnitou. Prostory krátké přelétá čarou rovnou brzo se vzná
šejíc, brzo se třepetajíc. Létajíc ráda potuluje se daleko a mnoho 
sem a tam, i uvidíš nezřídka, kterak žluva za žluvou po několik 
čtvrtí hodin se žene a neustále ji pronásleduje, při čemž ozývají 
se velmi často. Zvuky, které sameček vydává a které třeba po-
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važovati za zpěv, znějí plně, jasně a příjemně a to jako „gidlr- 
gitatidlio“ neb „tuliatulio“ a v době páření též jako „bylov“ ; 
když vábí, ozývá se hlasitým „jék; jé k “ neb drsným „kréktt a 
v úzkosti vyráží ze sebe chraptivé „kverr“ nebo „chrr.tt

Potrava žluvy záleží v rozličném hmyzu, najmě v housenkách, 
motýlech a červech, ale také v jahodách a třešních. Ježto potře
buje mnoho, může požívajíc těchto způsobiti škodu, leč užitek její 
jest mnohem větší, pročež nejen neměla by se pronásledovati, čehož 
pro svou krásu bohužel často zakouší, nýbrž mělo by se jí vše
možně šetřiti a chrániti. Aby zdomácněla v parcích, jimž bez od
poru jest ozdo
bou, měly by se 
v nich nasázeti 
třešně a ovoce 
pouze jí pone- 
chati.

Čeleď špa
čků nemá ve 
světě novém 
žádného zástup
ce, nýbrž asi 
150 druhů jejich 
jest rozšířeno 
jen po východní 
polokouli a žijí 
tu hlavně v kraji
nách tropických; 
v pásmě mírném 
bydlí jen málo 
druhů.

Náš obecně 
známý špaček
(sturnus vulgaris) jest barvy černé, která krásně mění se do 
fialova a zlatozelená; po vypelichání všecka péra na šíji, hořejší 
části hřbetu a na hrudi končí se bílými konečky, pročež všecko 
peří zdá se býti kropenatým. Oblíbený pták tento patří k prvým 
poslům jara, neboť přilétá k nám již na počátku března a 
tu nezřídka trpí nemálo mrazy nočními a nedostatkem potravy; 
mnozí při tom zahynou. Jeho jasné štěbetání před budkami, 
které ptáku tak užitečnému mnohde na stromy se zavěšují ač 
obsahuje též některé zvuky nepříjemné, přece rádi posloucháme, 
vidouce, s jakou chutí a jak vesele je vyluzuje. Mimo to dovede 
výborně nápodobiti i zvuky jiné, což zpěv jeho činí ještě příjemněj
ším. Všecky zvuky, které v některé krajině slýcháme, jako vřeskot 
sojčin, hvízdání žluvino, kdákot slepičí, pronikavý křik kánin, 
tlukot křepelčin, lulání skřivana lesního, štěbetání vlaštovčí, 
vrzání dveří neb korouhvičky na střeše, klapáuí mlýna, celé slohy

Špaček.
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ze zpěvu rákosníků, drozdů, modráčka a podobné vyluzuje velmi 
dovedně a vesele.

Jest to krásná doba, když špačkové naše zahrady opět oži
vují a galantní samečkové ucházejí se o přízeň samiček. Tu se 
pečlivě čistí, otáčejí, vypínají hruď, vážně si vykračují po větvích 
stromů, mávají křídly, činí komplimenty, tu štěbetají a recitují 
mnohé místo z klassických písní, tak že připomínají nám lidi 
se všemi jejich slabostmi a marnivostmi. Jeden sameček hledí 
předstihnouti druhého a nepodaří-li se to rozličným štěbetáním 
a šveholením, snad pohodlné houpání v záři sluneční učiní přízni
vější dojem na tišší a bledší samičku. Vždyt teprve v příznivém 
světle rozvíjí se půvab a vlastní krása. Tu jasnější skvrny odlišují 
se od tmavější půdy a peří od žlutého, sploštěného zobáku až 
k ocasu mění vkrásně barvu. Ale kromě zábavného a svévolného 
škádlení nastávají též prudké a zuřivé boje mezi soupeři.

Žárlivě každý sameček v době sedění střeže huízda ze sena a 
slámy sneseného a umístěného buď v dutině stromu, neb ve sta
vení nebo v budce, kterou mu člověk přichystá, a přináší sedící 
samičce pilně rozličný hmyz, červv, plže a kobylky. Při prvé ná
sadě vylíhne se z jasně modrých vajíček pět až šest mláďat, 
při druhé však vylíhnou se z pravidla jen tři až čtyři. Když 
vajíčka jsou rozpukána, samička vystoupí z dutiny a oznamuje 
dokonané sedění protahujíc se, čistíc se a mávajíc křídloma. 
Jest to pěkná podívaná, když šťastný otec s plným zobákem po- 
pohlíží do dutiny a chot mu ustupuje, aby mohl vklouznouti dovnitř. 
Po krmení malý příbytek bývá vždy pečlivě očisťován od výkalů 
mladých žroutů. S peřím přibývá i chuti k jídlu, které vždy ví
tají křehotavým křikem. Ke konci května neb na počátku června 
mláďata se vyvedou a najednou celá krajina jest požehnána tisíci 
křičících špačků. Hejna jich spouštějí se na pole a luhy čile hle-

Špačkové v letu.
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dajíce hmyzu. K večeru mláďata 
vracejí se ještě ráda do příbytků 
poskytujících jim ochrany, později 
však usedají se starými na noc * 
do hustého křoví vrbového, do 
rákosí nebo polních lesíků. Když 
mláďata jsou vychována k samo
statnosti, větší hejno rozdělí se 
v menší čety. Starší vrátí se do 
svého obydlí a samička snáší 
vejce a sedí po druhé. Na podzim starší i mladší špačkové z ce
lého okolí shromáždí se u veliké hejno a létajíce s místa ua místo 
dovedou požehnané luhy, strniště, zoraná pole a pastviny vykoři- 
stiti. Rádi bývají ve společnosti havranův a vran jednak asi proto, 
že dravce jim nebezpečné často zahánějí na útěk, jednak a to 
hlavně proto, že jim objeví mnohé naležiště. Vpadají též do stád 
ovcí a sbírají se hřbetu ostřihaných zvířat horlit ě a obratně obtížný 
hmyz;, rovněž požívají ovoce, zvláště třešní a rozličných bobulí. 
Čím více pole pustnou, tím rychleji létají a běhají po zemi hle
dajíce potravy, při čemž každou skulinu proslídí co nejbedli- 
vějř. Ke konci září staří zůstavujíce mláďata v hejnech vracejí 
se ještě ke svým příbytkům, aby jaksi se s nimi rozloučili. Tu 
prozpěvují a štěbetají, létají sem a tam a někdy vznášejí se kolmo 
do výše, kterážto hra často trvá čtvrt hodiny. Najednou však 
všickni zmizejí vydavše se na cestu do krajin jižních, na níž ne- 
zalétají dále než do Afriky severní.

Ačkoli špaček v zahradách a vinicích způsobí někdv dosti 
patrnou škodu, přece vzhledem ke množství škodlivého hmyzu a 
plžů, které zahubí, zasluhuje, aby se ho všemožně šetřilo a chrá
nilo. Přírodopisec Lenz dokázal tuto neobyčejnou užitečnost ptáka 
tohoto čísly. „U žádného jiného ptáka“, praví, „nelze pozorovati 
tak pohodlně, jaký dává užitek, jako u špačka. Když vylíhnou se 
mláďata, staří donášejí jim potravu dopoledne obyčejně každé tři 
minuty, odpoledne každých pět minut, což činí každého dopoledne 
za sedm hodin 140 tučných hlemýžďů (neb místo nich hodnotou 
rovných kobylek, housenek a pod.), odpoledne 84. Počítá-li se 
ua staré za hodinu po deseti hlemýždích, zhubí jich za čtrnáct 
hodin 140; celkem tedy rodina sežere denně 364 tučné hlemýždě. 
Když potomstvo se vyvede, potřebuje ještě více; skládá li se ro
dina, když odchová a vyvede se také potomstvo druhé, celkem z dva
nácti členův a sežere-li každý za hodinu pět plžů, celá rodina zahubí 
denně 840 hlemýžďů. Mám na svých štítech, pod římsami a na stromech 
blízko stavení celkem 42 budky na špačky. Jsou-li všecky plny 
a počítáme-li na každou budku ročně rodinu dvanáctičlennou, já 
sám vypravuji rok co rok od příbytku svého 504 špačky, kteří 
pohubí a stráví denuě celých 35.2.80 velikých, tlustých a tučných
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hlemýžďů“. Z čísel těchto vychází patrně na jevo, jak užiteční 
jsou ptáci tito. Krajinám, ve kterých pěstuje se rolnictví a chov 
dobytka, jsou pravými dobrodinci, pročež dobře činí rolník, který 
je chová a opatruje a poskytuje jim příbytků připomenutých. Ne
přátel mají beztoho dosti. Veverky, sovy a sojky zahubí mnohé 
mládě, byť staří statečně ho hájili, a mnohý špaček vesele pro
zpěvující stává se obětí opeřeného dravce.

Též jako pták pokojový špaček jest pro svou čilost, stále 
veselou mysl, hravost, dovádivost, chytrost a učelivost oblíben. 
Ochočí se snadno, naučí se hvízdati písně a vyslovovati slova a 
vydrží za přiměřeného ošetřování velmi dlouho.

Nejbližší příbuzný ptáka tohoto 
jest špaček růžový (sturnus roseus), 
který jest téže velikosti. Hlavu, krk, 
hruď a šíji má černou, lesku kovo
vého, tmavě fialového, křídla a ocas 
rovněž černé, ale lesku kovově zele
ného; ostatní část těla jest bledě
růžová. Peří na hlavě skládá se
v dlouhý, svislý chochol šíjový, který 
může se zdvihati a spouštěti, zobák 
jest podlouhle kuželovitý, po stranách 
smáčknutý a u konce slabě zahnutý 
a vykrojený, barvy růžové, duhovka 
jasně hnědá, nohy pak jsou načerve- 
nale hnědé.

Vlastním domovem krásného 
ptáka tohoto jsou stepi vnitroasijské, odkud rozšířil se na východ 
do Mongolská a Cíny, na západ pak do Malé Asie, Sýrie a jižní 
Rusi; též navštěvuje Řecko, Itálii a severní Afriku, ale jen zřídka 
a ještě řidčeji Evropu střední. Jest ptákem tažným a povahou a 
chováním podobá se špačku našemu a též potrava jeho jest celkem 
táž. Rolníku jest velmi nžitečný zvláště tím, že hubí kobylky, jichž 
v krajinách oněch bývá veliké množství. Hnízdo mívá v dutinách
stromů, štěrbinách a- rozsedlinách skalních, v kamení, ve dříví a
někdy i na zem i; samička snáší pět až šest bíle nazelenalých 
vajíček.

Mezi špačky třeba také připomenouti klnbáky (buphaginae), 
kteří s obratností datlů lezou jak po velbloudech a mezcích, tak 
i po slonech, nosorožcích, žirafách a jiných větších zvířatech, aby 
je zbavovali obtížných much a jiných cizopasníků. Jsou těla ští
hlého, zvící špačka, mají zobák silný, u kořene široký a okrouhlý, 
ua konci mírně zahnutý. Známe dva druhy jich, z nichž jeden 
žije v Africe severní, druhý v jižní.

Čeleď snovačů vyznačuje se zvláštními, z pravidla velmi 
umělými hnízdy, kterých její členové často staví veliké skupiny.

Špaček růžový.
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Něžných ptáčků těchto, kteří kromě několika málo druhů bydlících 
v tropické Asii žijí v Africe, přichází značné množství na náš 
trh ptačí a jsou z části u našich milovníků ptactva velmi známi. 
Nejméně umělá jsou hnízda snovačů dobytcích (textores). Tito 
ptáci, jichž známe pět rozličných druhů, snášejí totiž na vidličnaté 
větve hromadu haluzí a větví mající nejméně metr v průměru; 
jednotlivé haluze jsou složeny tak ledabyle, že celek ani nevypadá 
jako hnízdo. S jedné strany vede vchod znenáhla se úžící dovnitř, 
kde bydlí společně několik, tři až osm párů; leč každý pár má 
tu své vlastní, hebkou travou a peřím vystlané lože. Velmi umělá 
však jsou hnízda snovačů pravých (plocei), k nimž patří nejprve 
snovač žlutý (ploceus galbula), jenž jest zdélí 13 cm\ čelo až 
k očím, hlava po stranách a brada jsou kaštanově červenohnědé, 
témě, krk a spodní část těla žluté, hřbet a kostřec olivově žluté, 
letky a krovky olivově hnědé a žlutě ovroubené; rovněž na ocase 
jest vně a na konci žlutá obruba. Pták tento žije v Habeši a ve 
východním Sudaně.

O něco větší jest snovač habešský (ploceus abessinicus), 
jenž má přední část hlavy a hrdlo černé, záhlaví červenohnědé, 
šíji a spodní část těla jasně žluté, peří na lopatkách černé, letky 
olivově hnědé, žlutě ovroubené, krovky jasně žluté a hnědavá 
péra rýdovací uvnitř žlutě lemovaná. Pták tento žije celkem 
v týchž krajinách jako předešlý.

Snovači žijí stále pospolitě. Ráno a na večer shromažďují se 
na jistých stromech, v době hnízdění ovšem na těch, na kterých 
mají hnízda. Zpěv jejich není pěkný, ale velmi srdečný; hvízdají, 
vrzají, předou i luskají, vše najednou, tak že z toho vzniká pestrá 
směsice.

„Dělajíce si hnízdo upletou si nejprve z dlouhých stébel 
kostru a připevní ji na nejkrajnější konec dlouhých, ohebných 
haluzí. Na ní viděti jest již patrně podobu hnízda, které však 
jest ještě všude průhledno. Po té ptáci pracují v něm dále a 
zvláště stěny jeho upevňují velmi pečlivě. Prvá stébla protahují 
shora dolů, aby udělali střechu pokud možno nepromokavou, a 
později vplétají stébla také kostrou na přič. Na jedné straně, 
kteráž obrácena jest obyčejně k jihu, zůstává okrouhlý vchod. 
Hnízdo podobá se nyni tvarem tupému kuželi, který jest postaven 
na polokouli. Dosud však není ještě hotovo; nejprve připevní se 
chodba. Ta připojuje se ke vchodu, prostírá se po celé stěně 
a jest k ní pevné přidělána. Na dolejším konci jejím jest otvor, 
kterým pták vlétá dovnitř. Zcela naposledy bývá upraven vnitřek 
hnízda, který ptáci vystelou velmi tenkými stébly. Zdá-li se sa
mečkovi, jenž dělá hnízdo zcela sám, že haluz není dosti pevná, 
spojuje dvě takové haluze můstkem, na který hnízdo se zavěšuje 
houpajíc se jako kolébka. Když jest upravena kostra, práce po
kračuje velmi rychle, ačkoli bývá ptáku posléze také dosti obtížno
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vtěsnati ještě nějaké stéblo ve stébla již zadělaná. Když hnízdo 
jest hotovo, samička vlétá dovnitř a zase vylétá, aby uvnitř po 
opravila, co opravy potřebuje. Ihned po té. ba mnohdy ještě dříve, 
než hnízdo jest dohotoveno, počíná snášeti vejce, kdežto sameček 
zatím horlivě buduje dále. Násada záleží ve třech až pěti vejcích, které 
na půdě zelené, bilé neb červené jsou pokropena hnědými skvrnami.“ 

Neméně četni jsou snovctči pěnkavo vití. z nichž připomeneme 
tu snovaěe ohnivé, krásné to ptáky barvy červené, podobné září

címu plaménku, vdovy, které vyznačují se dlou
hými. vlajícími péry ocasními, a pěnkavy nád
herné, k nimž patří zrnojed pruhovaný (ama- 
dina fasciata), pěnkava krvavá (estrilda 
minima) a j. Tito ptáčkové vice neb méně 
obecně známí a pro svou krásu, něžnost a ne
patrnost obzvláště oblíbení jako ptáci pokojoví 

Hlava vrabce do- pocházejí většinou též z Afriky. Ale též Asie 
mácího. dodává jich veliký počet, neboť mnoho jich žije 

v Indii, na Ceyloně, velikých a malých Sundech. 
Molukkách a i z Cíny dovážejí se k nám mnohé druhy. Rovněž
v Austrálii žije značný počet těchto ptáků, za to však nevyskytuje

se tam žádná pěn
kava pravá.

Neméně nežli 
v pěti stech druzích 
rozšířena jest čeleď 
pěnkav po ostatních 
dílech světa a to p<> 
všech pásmech. Ptáci 
k ní patřící vyznačují 
se krátkým, kuželo
vitým zobákem, živí 
se všelikými se
meny, na jaře však 
hmyzem a na pod
zim ovocem a bo
bulemi.

Sem náleží nej
prve náš vrabec 
domácí (passer do- 

T_ , . mesticus), onen šedý
Vrabec domácí. pták s černou skvr

nou na hrdle, kte
rého zná každé dítě. Jako u nás, tak rozšířen jest vyjmouc vysoká po
hoří po celé Evropě jakož i po západní a střední Asii a severní Africe 
a všude jest týmž přihlouplým a smělým chlapíkem, který se zálibou 
vyhledává společnosti člověka, byť i dosti často ne zrovna k své ra 
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dosti. Rovněž jest zuámo, že někdy 
může způsobiti dosti citelnou škodu 
rovněž jako jeho příbuzný vrabec 
polní (passer montanus), jenž lid
ským obydlím se vyhýbá a miluje 
svobodu. V Evropě střední a jižní 
žije mimo to vrabec skalní čili 
žlutokrký, kterýž ovšem též obydlí 

lidského nevyhledává. Z mnohých vrabců cizozemských připomeneme 
tu pouze ještě vrabce pospolitého (passer socius), kterého mnozí 
přírodopisci počítají ke snovačům a nazývají ploceus Patersoni na 
počest afrického cestovatele Patersona, jenž v popise cesty své po 
zemi Namakvů nejprve upozornil na zvláštní způsob, kterým ptáci 
tito staví si hnízda. Vypravuje, že osm set až tisíc jich bydlí pod 
společnou střechou, která podobá se domu slámou krytému, pokrývá 
kmen i s haluzemi a visí nad vlastními hnízdy, jež jsou pod ní 
hromadně umístěna, tak že ani had, ani jiný dravec k nim se 
nedostane.

Dále patří sem dlask (coccothraustes vulgaris), jenž jest 
silnější vrabce a má velfiii tlustý zobák. Jest z větší části barvy 
hnědé, na šíji popelavé, nad černýma křídloma má bělošedý pruh, 
ocas uprostřed popelavý, po stranách černý a na konci bílý.
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Pták tento jest rozšířen skoro po celé Evropě, střední Asii 
a severní Africe. Usazuje se nejraději v zahradách, ve kterých 
jest ovoce peckovité, zvláště třešně, a v lesích listnatých, zvláště 
jsou-li na blízku sadů třešňových. Žije vždy pospolitě v menších 
nebo větších četách, jest plachý a lstivý, leč mírumilovný vůči 
svým soudruhům, stále vážný a opravdový a ke své družce velmi 
něžný; na zemi jest poněkud nemotorný, leč v lezení a v letu 
jest velmi obratný. Potrava jeho záleží v rozličných jádrech, najmě 
třešňových, habrových a bukových, též slunečnicových a jeřábových, 
pak také v zelenině a na jaře v penech stromových; mimo to žere 
v létě velmi často také hmyz, zvláště brouky a jejich larvy. Tím. 
že stromy, na které jednou padl, stále navštěvuje, dokud poskytují
potravy, často stává se velmi obtížným, zvláště ježto jest velmi
těžko jej zahnati a na místa potravou oplývající dostavuje se jich

větší počet. Jádra třešňová dovede vy- 
lupovati velmi hbitě a obratně; utrhnuv 
třešni, sloupnuv s ní maso a odhodiv
je stiskne pecku svým silným a ostrým
zobákem, rozlouskne ji, upustí skořápku
a jádro spolkne. To vše vykoná za půl 
minuty neb nanejvýš za minutu s ta 
kovou silou, že rozlousknutí jest slyšeti 
na třicet kroků. Jádra jdou jícnem ihned 
do žaludku a teprv když tento jest pln, 
dlask nacpe si jimi vole. Když několik 
datlů navštěvovalo po nějaký čas ně
který strom třešňový, vypadá to na něm 
a pod ním velmi smutně; vše jest šfavou 
třešňovou postříkáno, maso visí na vět
vích a na zemi leží množství skořápek. 
Není tedy divu, že člověk hledí se těchto 
nevítaných hostí zbaviti chytaje je do ok, 
sítí. pastí neb na vějičky neb je stříleje.

Krásným zpěvem dlask se nevyznačuje vydává zvuky svištivé 
a ostré, které velmi se podobají zvuku vábivému, znějícímu jako 
„ci“ neb „cik,“ což činí jej v pokoji nepříjemným, zvláště ježto 
ozývá se po několik hodin. Jinak však poskytuje dosti zábavy a 
proto hodí se pro milovníky, kteří ptáků nechovají pouze pro zpěv. 
Samička snáší uprostřed května čtyři až pět vajíček, která jsou
na půdě bledě zelené zdobena černohnědými, tmavě popelavými,
jasně jak olej hnědými skvrnami, čarami a žilkami a to na tupém 
konci nejhustěji.

Sotva že vlivem paprsků slunečních ještě chabých příkrov 
sněhový tu a onde roztaje a objeví se kousek černé prsti, můžeme 
často již ke konci měsíce února na takových místech spatřiti mimo 
jiné hosta, který patří k nejoblíbenějším ze všech našich ptáků

Dlask.



domácích, totiž pěnkavu (fringilla caelebs). I za počasí nej nepří
znivějšího dostavuje se přece nejdéle na počátku měsíce března. 
Nejprve přilétají k nám v malých četách samečkové, pak asi o dvě 
neděle později samičky a mláďata u větších hejnech. Pěnkava vy
značuje se jak elegantní postavou, tak i ohnivým zpěvem jakož 
i vynikajícím smyslem uměleckým při stavbě hnízda. Jak prosté 
a jednotvárné jest zbarvení samičky, tak rozmanitými a živými 
barvami stkví se na jaře sameček. Nezáří jeho nádherné roucho 
jarní na modravém, zježeném temeni jako přílba ocelová? Nemluví 
ohnivá mysl jeho z očí za černou páskou čelní zářících? Nemluví 
z jeho živě červenohnědého hrdla a hrudi záliba ve zpěvu a boje- 
chtivost? A nezáří noblessa ze sněhobílých pruhů tmavých křídel a ze 
zelenohnědého nádechu svrchní části těla? Ale pod tímto ozdobným 
rouchem bije také ušlechtilé srdce plné rytířské odvahy a zvučných 
písní. Z jeho hrdélka zaznívá pěkná, krátká sice, leč plná 
píseň, veselý a zvučný pozdrav jara, který často již za krásných 
dní únorových budí v nás vzpomínku na brzký příchod vesny.

Láska k vyvoleným družkám, jež již záhy probouzí se 
v ohnivých samečcích, rozněcuje je ke zpěvu o závod a k zápasům. 
Střelhbitě létajíce soupeři pronásledují se do výše a prudce do 
sebe vrážejí. Když zápas jest rozhodnut, vítěz maje peří na hlavě 
zježeno a mrskaje ocasem kráčí hrdě podle své družky, pak vy
letí na strom a zvučným zpěvem svým oživuje přírodu jarní slav
nostním rouchem oděnou. Každý párek žehravě střeže vyvoleného 
okrsku a zapuzuje z něho každého vetřelce svého druhu. Hnízdo 
pěnkavy, stavba to umělá, bývá obyčejně mezi dvěma větvemi 
stromu z pravidla nehrubě vysoko, obyčejně dosti daleko od kmene 
a málo skryto, pročež kdyby nebylo chráněno svou barvou, bylo 
by snadno je nalézti. Látkou stavební jsou lišejníky, mech, kořínky, 
stebélka, vlna a j. a vnitřek bývá měkce vystlán srstí a peřím. 
Samička snáší pět až šest vajíček, která jsou na půdě bledě modro- 
zelenavé zdobena tečkami bledě načervenale hnědými, slabě vlnitými 
a černohnědými. ^

Pěnkava jest pták hbitý, obratný, čilý, veselý a chytrý, ale 
potměšilý, nedůvěřivý, prudký a hašteřivý. Její lehká chůze jest 
brzo kráčivá, brzo capavá, její let rychlý a obratný; letíc přímo 
v před opisuje dlouhé čáry vlnité. Sedíc na stromě v zahradě 
posílá nám svůj pozdrav, prostý, jednotvárný a přece velmi melo
dický tlukot, který nesčíslněkrát opakuje. V dubnu zaznívá její 
„pink, pink“ zvučněji často se střídajíc s prodlouženým „ irrr“ 
nebo pískavým „uit“ a tichým, vábivým „jub.“

Pěnkava živí se rozličnými semeny, v době hnízdění však 
hmyzem, jímž krmí i mláďata; proto jest ptákem velmi užitečným, 
který zvláště prospívá stromům ovocným, i mělo by se jí všemožně 
šetřiti a chrániti.

Mezi zimními hosty, kteří v pestrých zástupech strnadů,
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vrabců polních, pak také konopek, jednotlivých pěnkav a j. při
létají k nám na podzim a na počátku zimy z krajin severnějších, 
těkají po polích sněhem pokrytých, na mezích a místech, na kte
rých snili roztál, hledají potravy a znenáhla berou se čím dál tím 
jižněji, spatřujeme též rozličné ptáky žijící na dalekém severu 
a mezi nimi někdy u větších hejnech i jíkavce (fringilla monti- 
fringilla), jejichž domovem jest severní Evropa a Asie. Jsou to 
ptáci téže velikosti jako pěnkava, na hlavě, lících, hořejších stra
nách krčních, šíji a hřbetě černí, do modrává se lesknoucí, na 
kraji kostrce černí, uprostřed bílí; brada jejich jest žlutavě bílá, 
krk a hruď jsou nažloutlé, uzda, brada a břicho po stranách nažloutle 
bílé, toto s černými skvrnami; přes tmavá, do modrává se lesk
noucí křídla táhne se žlutá a bílá příční páska.

Jíkavci žijí nejvíce společně s jinými příbuznými ptáky 
v horských lesích a přilétají jen za velmi tuhé zimy na blízko 
lidských obydlí, ale pak k večeru vracejí se zase do lesa. Hnízdo 
podobné hnízdu pěnkavy staví si na lesních stromech na blízku 
kmene neb silné větve; vajíčka, kterých bývá pět až osm, jsou 
na zelenavé půdě zdobena tmavohnědými tečkami a více rezavě 
hnědými skvrnami.

Též chováním svým jíkavec podobá se velmi pěnkavě, jen 
že jest méně čilý; jsa na svobodě velmi družebný vyznačuje se 
v zajetí velikou nesnášelivostí. Potrava jeho záleží v létě ve hmyze, 
v zimě však skoro v týchž semenech, kterými živí se pěnkava. 
Zpěv jeho jest cvrlikání smíšené se zvuky skřípavými a zvuk vá
bivý zní krátce jako „jík, jék“ nebo táhle jako „kvék,“ které 
zakončuje mnohdy ještě skřípavým „šryik.“

Na vysokých horách evropských a asijských v létě vždy nad 
mezí stromů žije pěnkava podhorní (fringilla nivalis), která 
dosahuje 20 em délky. Hlava a krk její jsou popelavé, plece a 
hřbet tmavě a světlohnědě vlnité, péra kostrčná jsou uprostřed 
černá s bělavými neb nahnědlými vlnami; brada jest špinavě bílá, 
hrdlo černé, hruď uprostřed šedobílá, po stranách žlutavě šedá, 
blíže k ocasu více bílá a na každém péře jest malá hnědá skvrna. 
Hořejší část křídel jest černá, dolejší bílá, břicho šedé, péra ocasní 
jsou bílá s černými konci, prostřední zcela černá; samička jest 
barvy světlejší a mdlejší a černá skvrna na hrdle jí schází neb 
jest jen nepatrná.

Pták tento jest zvláštností mezi svými příbuznými, neboť 
ještě tvrdošíjněji nežli sněhule alpská lpí na svém ledovém okolí, 
jehož nikdy neopouští, pročež lze skoro souditi, že jednotliví 
ptáci, kteří velmi zřídka spatřují se ve hlubších údolích, sem za
bloudili. Nahoře pěnkavy podhorní žijí pospolitě v malých četách, 
po skalách neb holé zemi pohybují se skákavě nebo kráčivě, ježto 
stromův a keřů, na jejichž větvích by mohly seděti, v té výši není. 
Krátké léto poskytuje jim rozličného hmyzu, později živí se semeny
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horských bylin a bobulemi, které nahoře též nalézají. Hnízdo staví 
si v květnu v kamení nebo skulinách skalních z mechu, trávy 
a p e ř í; samička snáší několik bílých vajec, která jsou větší než 
vejce naší pěnkavy. Vábivý zvuk pěnkavy podhorní zní hlasitě a 
jasně jako „kik,“ pískavě jako „titr icc a zvuk výstražný jako „šréw ; 
zpěv její jest krátký, drsný, tvrdý a nepříjemný.

Dále patří sem náš zvonek (ligurinus chloris), pták to dosti 
silný a žlutozelený; hlavu, šíji a křídla má šedé, tato však mají 
žlutou obrubu, ocas jest žlutý a na konci černý. Bydlí na kraji 
lesů, jsou-li na blízku pole, luhy a voda, též v zahradách a stro
mořadích. Jest rozšířeu po celé Evropě vyjmouc krajiny nejsever
nější,^ po severozápadní Africe a Malé Asii až po Kavkaz. Žije 
klidně a dosti skrytě a jest to pták čilý, obratný a příjemný, létá 
prudce, svištivě a 
daleko v čarách vlni
tých, skáče po zemi 
rychle čině malé sko
ky a na blízku hnízda 
provozuje zvláštní 
hry v letu, při čemž 
obyčejně ozývá se 
svým vábivým, ně
kdy mnohokrát opa
kovaným zvukem, 
který zní krátce jako 
„čik“ neb „cek“ ; 
zvuk něžnosti záleží 
u velmi jemném, 
leč daleko slyšitel
ném „cvui“ nebo
„svunš.“ Týmž zvukem varuje, ale tu doprovází jej obyčejně mír
ným, jasným hvízdáním. Živí se rozličnými semeny, i jedova
tými, leč hlavně olejnatými, v zimě také bobulemi jalovcovými a 
jeřabinovými. Kde pěstuje se len a konopí, tam může někdy škoditi. 
ale ježto požívá semen plevelových, bezpochyby více prospívá. 
Hnízdo staví si na stromech neb ve vysokých křovích ze suchých 
haluzí, z kořínků, stébel, mechu, lišejníkův a vlny; vnitřek vy- 
stlává velmi jemnými kořínky, stebélky a srstí. Samička snáší 
po prvé ke konci dubna, po druhé v červnu a někdy ještě i^po 
třetí na začátku srpna čtyři až šest vajíček, která jsou na půdě 
namodrale bílé nebo stříbrné pokropena bledě červenými, zřetel
nými nebo puštěnými skvrnami a tečkami. Sedí na nich sama po 
čtrnácte dní a sameček ji v době té krmí.

Jedním z nejoblíbenějších ptáků našich je stále veselý čížek 
(chrysomitris spinus) se zelenavě žlutým, tmavě čárkovaným hřbetem, 
žlutavou hrudí, černou skvrnou na hlavě, tmavohnědými letkami,

Malý Brehm. IL 8
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olivově zelenými krovkami a ocasem žlutým, na konci černým. 
U nás lze jej vždy spatřiti a to v zimě, kdy neúnavně a u velikých 
hejnech, která ještě sesilují se ptáky přilétajícími z krajin sever
ních, poletuje s místa na místo, ještě častěji nežli v létě. Je-li žeh
hojná, je-li zejména na olších množství malých šišek, pak tomuto ve-
seiému druhu aui nepřijde na mysl nás opustiti. Pak tráví tu svůj 
svobodný život až do března, v jehož prvých dnech zmizí. Jedni vrátí 
se do svého severního domova, druzí, kteří bydlí u nás, uchýlí se do 
lesů jehličnatých výše položených, kde na stromech ve značné výši 
mezi hustými větvemi staví si hnízdo. Vnějšek tohoto skládá se z drob
ného chrastí s jemnými lišejníky, pak následuje mech, stebélka

a kořínky; vnitřek bývá 
vystlán vlnou, pýřím bod 
lákovým a j. Na počátku 
května lze v něm nalézti pět 
až šest vajíček, která bý
vají na půdě bělomodravé 
neb bledě zelenomodré zdo
bena tečkami, skvrnami a 
žilkami tu více, onde méně 
zřetelnými. Samička vysedí 
je sama ve třinácti dnech 
jsouc v době té krmena sa
mečkem z volete.

Čížek jest pták čilý, 
hbitý, obratný, přítulný a
směiý, který po celý den se
pohybuje. Obratností v le
zení vyrovná se skoro sý

korám. let jeho jest rychlý a lehký, a též na zemi není neobratný, 
ač jen nerad na ni slétá. Bylo-li hejno čížků vyplašeno, jednotliví 
ptáci úzkostlivě se rozprchnou; nejprve letí při zemi a pak u ve
likých obloucích vznášejí se do výše. Přes veliké, volné prostory
látají vznášejíce se vysoko ve vzduchu, kde jsouce skoro neviditelní 
poznávají se pouze podle vábivého zvuku. Tento zní jako „tre tet“ 
neb jako „tetertetet“ a „dy, dy“ neb „dydylaj,“ kterýmižto posled
nějšími zvuky sameček počíná svůj zpěv, cvrkot to ne právě
výtečný, leč přece příjemný, který zakončuje prodlouženým „dydy- 
dlidlidajdéé.“

Potrava čížkova záleží v rozličných semenech, zvláště stro
mových a v době hnízdění ve hmyze, kterým staří výhradně krmí 
svá mláďata. Zajetí čížek zvyká snadno a jsa velmi vtipný naučí 
se brzo rozličným žertovným kouskům.

S čížky severními přilétá k nám na podzim cečetka (acan- 
this liuaria), pták to 14 em zdélí, více šedohnědý a tmavě čár
kovaný, s hrdlem a hrudí barvy růžové, vespod bílý a s karmí-

Gížek.
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novou skvrnou na čele a temeni. Žije v severní Evropě, Asii a 
Americe v lesích a křoví velmi častě společně s čížky a ráda odtud 
vylétá do polí. Jsouc ptákem tažným letí na podzim velmi často 
u velikých hejnech našimi krajinami na jih. Letí u veliké výši 
a jen ve dne, obyčejně časně ráno; v únoru a březnu vrací se zase 
do svého domova. Hnízdo, jež obyčejně bývá dobře ukryto, staví 
si nejraději na malých smrcích, olších nebo břízách na blízku svahů. 
Vajíčka, kterých bývá tři až pět, nanejvýš šest, jsou na půdě 
jasně zelené zdobena skvrnami a tečkami tmavě červenými a jasně 
hnědými. Potrava její záleží v létě ve hmyze, v zimě pak v seme
nech stromů lesních, zvláště březových. Čečetka jest pták čilý, 
hbitý, neklidný, bezstarostný a při tom poněkud naivnější než 
čížek, čehož příčina jest asi ta, že bydlí většinou v krajinách pu
stých, lidmi neobydlených. Jest velmi družebna, vždy spatřuje se 
u větších hejnech a často ve společnosti vrabců polních a konopek. 
Vábivý zvuk její zní jako „cecek“ a čečetka vydává jej, když 
vyletuje, přidávajíc k němu i něžné „majn.“ Z obou zvuků těchto, 
jež spojují se nepravidelným cvrkotem a končí se závěrečným tril- 
kem, skládá se její prostý zpěv.

Naše konopka čili jiřice (acanthis cannabina) onen známý 
pták základní barvy skořicové s krásnou karmínovou skvrnou na 
temeni a jasně červenou hrudí, zůstává u nás i v zimě, byt bylo 
jí sebe krušnější se protlouci. Jest rozšířena po celé Evropě a 
vyskytuje se také v Malé Asii, Sýrii, severozápadní Africe a na 
ostrovech kanárských. Zdržuje se zhusta na pokraji lesů, v há
jích, lesících polních, houštinách a na vinicích, zvláště jsou-li na 
blízku lesa, vyskytují-li se v nich také keře angreštové; nitru 
lesů se vyhýbá. Hnízdo, jehož tvar a stavivo nevyznačuje se ničím 
zvláštním, mívá obyčejně při samé zemi, zřídka ve výši 3—5 m 
v houštích, křovích a loubích, často také na malých smrcích neb 
borovicích. Vajíčka, jež lze v něm nalézti často již ke konci března, 
bývají zbarvena rozličně; obyčejně jsou na půdě modravě zelené 
zdobena četnými tečkami a sporými skvrnami barvy fialové nebo 
hnědé. Ke konci května neb na začátku června samička snáší va
jíčka po druhé a vždy vysedí je sama. Staří lnou k mláďatům, jež 
krmí semeny dříve ve voleti rozmočenými, s velikou láskou; úpěn
livě naříkají, blíží-li se ke hnízdu nepřítel. Též k hnízdišti svému 
lnou tak velice, že každého roku ho vyhledávají a často usadí se 
i v témž křoví.

Konopka jest pták veselý, čilý, hbitý, těkavý a dosti plachý; 
jsouc stále v dobrém rozmaru zpívá, jen když počasí poněkud jest 
příznivé, i v zimě, když slunce svítí. Ke ptákům svého druhu jeví 
velikou přítulnost a sameček a samička jsou nerozluční. Let její 
jest lehký a velmi rychlý; v čáře vlnité vídáme ji létati na velikou 
dálku. Jsouc na zemi neb na stromě neb na jiných vysokých před
mětech rozhlíží se majíc krk natažený plaše a opatrně na všecky
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strany a když blíží se nepřítel, sameček vydav svůj vábivý zvuk, 
který samička opětuje, ihned s ní odletí a o několik set kroků 
dále na místě bezpečném zase sedne. Chůze konopky jest skákavá 
a dosti hbitá. Na podzim konopka stěhuje se u velikých hejnech 
do krajin teplejších a v březnu vrací se zase do svého starého 
bydliště. Potrava její záleží v rozličných semenech, na jaře také 
v mladých rostlinkách. Zpěv její jest příjemný a zvučný; počíná 
se obyčejně obvyklým „gékgék“, ku kterýmžto zvukům bývají při
míšeny zvuky hvízdavé, jež jakož i ony ptáci vyluzují střídavě a 
velmi ohnivě. Vábivý zvuk konopčiu jest krátké, tvrdé „gék“ neb 
„géker“, které pták často několikrát za sebou rychle opakuje; 
k tomu často připojuje libozvučné „lict, zvláště pozoruje-li něco 
podezřelého. Mladí samečkové naučí se v zajetí snadno nápodobiti 
zpěv jiných ptáků nebo hvízdati písničky. Vůbec konopka patří 
k nejroztomilejším z našich pěnkav a jest nejoblíbeuějším ptákem 
pokojovým.

Konečně patří k pěnkavám též pestrý s te h l ík  (carduelis 
elegans), jenž jest nejen jedním z našich nejpěknějších, nýbrž
i nejpříjemnějších ptáků. Na čele a celém obličeji jest barvy kar- 
minové, témě a uzda jsou černé, tváře a skráně bílé, šíje, lopatky 
a hřbet žlutavohnědé, vole a hruď po stranách jasně červenavě 
hnědé, hrdlo, kostřec a části spodní ještě nejmenované jsou bílé; 
letky jsou tmavočerné, ve třetině kořenové kromě prvé vně jasně 
žluté a před koncem zdobeny bělavým štítkem na zad se rozšiřu
jícím. Délka těla činí 13 em.

Kdo má smysl pro přírodu a náklonnost ke ptactvu, toho
jistě těší veselý a roztomilý pták tento; lehce a rychle létá v čáře 
vlnité s místa na místo, obratně a hbitě skáče po větvích a též
se na ně zavěšuje jako sýkory. Na zemi pohybuje se skákavě a
nehrubě obratně, pročež raději i menší prostory přelétá. Maje 
peří vždy pěkně čisté sedává obyčejně na nejvyšších, neskrytých 
větvích březových, olšových, topolových a j .;  jsa smělý a svévolný 
škádlí se rád se svými druhy i jinými ptáky. Na jaře svádí prudké 
boje se soupeři o samičku, která nevšímajíc si dotěrnosti nepo
volaných uchazečův a věrně jsouc provázena chotěm jednou zvo
leným vyhledá si místa pro hnízdo vhodného na stromě ovocném, 
lípě, plataně, v keři růžovém neb na tenké větvi vysokého křoví. 
Jest na ní viděti, že prohlížejíc rozličné druhy stromů hledí najiti 
vhodné místečko, neboť u mnohého rozsochu se zastaví, nahýbá se 
zdvihajíc křídla a vydávajíc jemné „sisisisi“ zkouší, zdali to místo 
hodí se jí k jejímu účelu. Mezi tím sameček sedě na vyčnívající 
větvi zpívá. Když samička zvolila si místo pro hnízdo, letí jsouc 
stále provázena samečkem vyhledat látky stavební. Na počátku 
května vídáme jednotlivé páry spouštěti se na silnice, cesty, pole 
a zvláště také na staré zdi porostlé travou a mechem, na dvory 
a zahradní záhony. Když samička sbírá látky stavební, sameček



často baví ji svým zpěvem, jakmile však onano vzchopí se, aby 
odletěla ke hnízdu, sameček jí následuje, leč ve stavbě hnízda 
nemá ani nejmenší účasti, nýbrž vede si pouze jako zpívající ka
valír a divák. Jako nejjemnější podušku samička splétá a slepuje
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vnějšek hnízda z mechu a lišejníků vně i vnitř pěkně je za
okrouhlujíc a vnitřek měkce vystlávajíc vlnou a chmýřím z bodláčí, 
které pokryje tenkou vrstvou žíní a štětin, aby drželo se ve své 
poloze. Jednotlivé látky stavební spojuje pavučinou hmyzí. Když 
hnízdo jest hotovo, zůstane ještě po několik duí prázdným, po 
čemž samička snese čtyři nebo pět vajíček, která na půdě bílé 
neb modře nazelenalé zdobena jsou řídkými tečkami fialově šedými, 
jež na konci tupém splývají ve věnec. Samička sedí na nich sama 
a sameček krmí ji v dosti pravidelných Unitách '/2 nebo 3/4 hodi
nových z volete, což vypadá velmi pěkně. Oba ptáci drží hlavy na 
stranu, aby potrava, kterou sameček vyvrhuje po
někud se při tom namáhaje, snáze mohla vniknouti 
do zobáku samiččina. Za čtrnácte dní vylíhnou se 
mláďata, jež staří krmí rovněž z volete. Za pečli
vého ošetřování rodičů mláďata rychle rostou a chytře 
a plaše hledí na blížícího se člověka. Starší usa
zují se pro nedostatek prostoru na kraji hnízda s 
neb na sousední větvi a když vítr otřásá stromem 
poněkud prudčeji, opustí hnízdo docela rozlé- 
tajíce se za úzkostlivého a výstražného volání 
rodičů různým směrem. Tito často musí od
vážná mláďata k létání ještě ne zcela schopná 
ve křoví nebo trávě zahradní neb luční ještě 
po několik dní krmiti nalézajíce je podle jejich 
vábivého zvuku „cif licici“. Potrava stehlíkova
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záleží, v rozličných semenech, najmě březových, olšových a bo
dlákových, v létě také ve hmyze; prospívá tedy jak zahra
dám, tak i polím, na kterých roste bodláčí, jež mnohdy vypleje 
úplně. Milo jest na něj pohleděti, když touto prací jest zaměstnán. 
„Nemůže býti pěknější podívané,“ praví Bolle, „než pozorovati 
hejno stehlíkův, ani houpajíce se na lodyhách bodláčí již vadnou
cího vyzobávají z bílého terče úborového semena. Vypadá to tak, 
jako by rostliny po druhé oděly se květy a to ještě pestřejšími, 
než byly prvé.“ Zpěv stehlíkův jest zvučný, příjemný, veselý a 
spojený s pěknými trilky, jednotlivé zvuky následují rychle za 
sebou. Vábivý zvuk jeho zní jako „styglit,“ odkud dostalo se mu 
jména, neb jako „pikelnyt“ a „pikelnyk ky kleia,“ kterým ozývá 
se sedě i letě. Znamením výstražným jest „maj,“ kdežto „réré- 
réré“ jest výrazem nepříjemného rozčilení.

K rodu zvonohlíků patří nejprve zvonohlík zahradní (frin- 
gilla serinus), pták to 12 em zdéíí a základní barvy krásně zelené; 
čelo, pruh oční, kroužek šíjový, kostřec a spodní část těla jsou 
zlatožluté, hlava vzadu, hřbet a lopatky žlutozelené a ozdobené 
puštěnými načernalými skvrnami, křídla černohnědá a vroubená 
lemem zelenavožlutým, ocas jest téže barvy a jednotlivá péra jsou 
uvnitř vroubena lemem bělavožlutým, vně zelenavo/dutým.

Světlé háje, které střídají se s poli a luhy, též zahrady 
ovocné a zelinné jakož i okraje lesů jsou oblíbeným bydlištěm 
ptáka tohoto a zde pohybuje se hlavně ve vrcholech stromů čile 
sem a tam. Jsa veselý a obratný, čiperný a příjemný létá snadno 
a rychle v čáře vlnité a skáče po zemi hbitě a rychle. Zvuky 
„cirlit“ a „ciceric“ vábí se vzájem manželé, kteříž i mimo dobu 
páření chovají se k sobě velmi něžně. V době lásky zaznívá zpěv 
spojený se zvláštními pohyby a posunky s vysoké větve neb jiného 
neskrytého místa jakož i ze vzduchu při letu podobném netopýřímu. 
Zněje jasně a vesele podobá se zpěvu pěnice, ale jest prostý; leč 
zvonohlík zpívá velmi pilně, mimo dobu pelichání skoro po celý 
rok. V době páření samečkové pronásledují se zuřivě, ač jinak 
žijí pospolitě. Hnízdo bývá ve větvích prostředně vysokých stromů 
neb také ve vysokém křoví, záleží v koříncích, stéblech, mechu a j. 
a bývá uvnitř vystláno srstí a peřím. Vajíčka jsou zelenavě neb 
modravě bílá, ozdobená tečkami, skvrnami a čárkami jasněji neb 
temněji červenými, které na konci tupém často splývají ve věnec. 
Samička sedí na nich sama jsouc samečkem z volete krmena. 
Když ke konci dubna mláďata z prvé násady se vyvedou, samička 
snáší vajíčka ještě po druhé neb i po tře tí; po vyvedení posled
ních mláďat celá rodina těká sem a tam a v říjnu stěhuje se do 
Evropy jižní, odkud v březnu se zase vrací. Potrava zvonohlíkova 
záleží v rozličných drobných semenech a ve výstřelcích rostlinných.

Na svobodě pták tento pro svou příjemnost jest dosti oblí
ben. V kleci má menší cenu, ježto ani zpěvu, ani podoby jeho
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nelze nazvati krásnými; celkem však činí dojem příjemný, lze 
jej snadno chovati a se samičkou kanárci docílí se jím plemene 
smíšeného. Chytá se podobně jako čížek a konopka obyčejně do 
sití, na špruhle a čihadla; nejsnáze lze jej přelstiti jiným ptákem 
jeho druhu neb šedým kanárkem jakožto ptákem volavým. Ve 
Španělsku chytá se hromadně na polních stromech o samotě sto
jících, na které nahází se tvrdá skřípinovitá tráva (esparto) lepem 
potřená. Zajetí zvykne jako ptáci onino a krmí se semenem řep
kovým smíšeným s trochou máku a rozdrceným semencem.

K témuž rodu náleží kanárek (fringilla canaria), onen žlutý 
miláček všech. Doma, totiž na ostrovech kanárských, vypadá ovšem 
jinak. Tam jest na hřbetě olivově hnědý, černohnědé čárkovaný, 
vespod zelenavě žlutý, samička ještě tmavě čárkována, zcela vzadu 
bílý; letky a péra rýdovací jsou černohnědé se zelenavou obrubou, 
hlava jest žlutozelená, vzadu více šedá. S ostrovů, na kterých lesy 
byly vymýceny, již zmizel, na zalesněných však bydlí na jejich 
oltrajích a též ve křovích, v zahradách a na vinicích. Bolle vypravuje, 
že uprostřed května samička po prvé snáší vajíčka, že hnízda 
skoro jen z vlny rostlinné pěkně udělaná bývají ve výši několika 
metrů na mladých stromech a že kanáři odchovají za léto obyčejně 
čtvero, někdy také jen troje potomstvo. O zpěvu kanárů divokých 
týž přírodopisec vyjadřuje se takto: „Co slyšíme, je krásné; ale
stává se ještě krásnějším a zvučnějším tím, že nerozléhá se to 
v zaprášeném pokoji, nýbrž pod šírým nebem, tam, kde růže a jas
míny ovíjejí cypřiše a vlny zvukové mizící v prostoru pozbývají 
drsnosti, kteráž obyčejně se nám nelíbí, slyšíme-li zpívati ptáka 
ochočeného příliš z blízka.“

Od té doby, co kanárek dostal se k nám, minulo již více 
nežli tři sta let a po dlouhý čas vedli obchod s ním toliko Španělé; 
pouze oni zásobovali zprvu evropské přístavy tak zvanými „ptáky 
cukrovými,“ miláčky to dam. Během času chov kanárků stal se 
mnohým lidem, na př. řemeslníkům, kteří povoláním svým nuceni 
jsou zdržovati se většinou doma, vydatným pramenem vedlejších 
příjmů. Zvláště Ondřejov v Harcu stal se v době nejnovější stře- 
dištěm chovu kanárkův a ptáci odtamtud pocházející pokládají se 
za nejlepší, ač kanáři vypěstovaní v některých jiných městech se 
jim vyrovnají.

„V Ondřejově,“ praví Lenz, „jest skoro v každém domě 
zvláštní světnice neb část její upravena ku plemenění kanárů . . .  Kdy 
chov ptáků těchto se tam ujal, nikdo neví, leč jistě podoporován 
jest trojí výhodou: 1 lácí dříví, pro kterou v drsném ponebí pták 
může se tam stále držeti v teple a plemenění může počíti se již 
záhy, totiž ke konci února, 2. výbornou, čistou letní řepkou, která 
sklízí se s nepříliš daleké „zlaté nivy,“ a 3. dobrou houskou, ku 
které rovněž „zlatá niva“ poskytuje látky. Zpěv ptákův ondřejov
ských jest velmi rozličný; špatného neslyšel jsem tam nikdy, ale
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mnohý, který byl skoro úplně složen z jemných, cvrlikavých a 
hrčivých trilků, ze zvuku kdákavých, dutého pískáuí a j. a byl 
zcela neb téměř zcela prost chyb.“

Aby z mladých samečkův učinili se dobří pěvci, dají se ke 
starším, ve zpěvu dobře vycvičeným samečkům do učení; zvláště 
záleží mnoho na tom, aby mladí ptáci po prvém pelichání, kdy 
jest jim takřka znova učiti se zpěvu, ještě stále měli příležitost po- 
slouchati svého učitele, až jsou vycvičeni úplně. „Proto musí,“ jak 
praví Friderich, „pouechati se půl léta neb ještě déle ve škole 
pěvecké. Mnohý pták vyznačuje se i zde učelivostí a učí se dobře, 
kdežto jiný nepodržuje skoro ničeho . . . Jak veliká jest ostatně 
učelivost kanárků, lze často pozorovati na kanárcích cestujících 
umělců, kteří zaměstnávají se cvičením ptákův a psův a o výroč
ních trzích nebo slavnostech s nimi se produkují. Jeden kanárek 
na př. desertuje a dva jiní, kteří zastávají úkol četníků, letí za 
ním a kousajíce a strkajíce jej vedou jej nazpět. Po té desertéra 
odsoudí k smrti, nabijí malé dělo a kanárek, který koná službu 
dělostřelce, z něho po vinníku vystřelí. Též naučí se písmena 
slova jim naznačeného z abecedy před nimi ležící vybrati a slovo 
žádané z nich složiti jakož . i z mnohých klůcků různobarevných 
vybrati klůcek barvy žádané, ba vypravuje se i o kanárku mluvi
cím, který mluvil slova: „Kde pak jsi, můj macíčku, můj milý
macíčku?“ velmi zřetelně. Když mluvil, nadýmal hrdélko jako 
při zpěvu.

Jak výnosn jest chov kanárkův a jakého rozsahu nabyl, 
vychází na jevo ze zpráv podaných Reicheovým velkoobchodem 
v Alfeldě, podle nichž roční vývoz samečků činil v posledních le
tech asi 130.000 kusů v ceně 500.000 marek, roční vývoz samiček 
pak 75.000 kusů v ceně 30.000 marek. Jmenovaný velkoobchod 
opatřuje žlutými pěvci zvláště spojené státy severoamerické. Podle 
mínění Friderichova počet kanárků ročně v Německu vypěstova
ných páčí se as na půl milionu, z čehož na pouhý Ondřejov při
padá as 40.000 samečků.

Při dobrém ošetřování kanárek může dosíci až dvaceti let 
života. Průměrné stáří jeho jest asi 7— 8 let.

Ze skupiny hýlů připomeneme tu pouze hýla obecného 
(pyrrhula europaea), ptáka to 17 em zdélí; hřbet a plece jeho 
jsou šedé, křídla, ocas, obličej a témě černomodré, zadní část 
těla a páska na křídlech bílé, hlava po stranách, přední část krku 
a celá spodní část těla krásně červené. Jsa pravým ptákem lesním, 
který stromův a křoví bez potřeby nikdy neopouští, jest rozšířen 
po celé střední a západní Evropě.

Hlavní známky povahy hýlovy jsou veliká náklonnost ke 
ptákům téhož druhu, bezstarostnost a důvěra v člověka a tyto 
vlastnosti, k nimž druží se jeho velmi příjemný, zvuku flétny se 
podobající hlas a jeho hudební nadání, činí jej jedním z nejpří
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jemnějších ptáku pokojových. Sváří se jen zřídka a dojemná p ří
tulnost a náklonnost vzájemná vychází nejpatrněji na jevo, když 
jeden z nich byl zastřelen. Zvuky žalostnými ostatní pak oplaká
vají jeho osud a poletují dlouho kolem místa, kde zahynul, hle
dajíce ho. Rozčilen bývá hýl zřídka a když jest v dobrém rozmaru, 
obrací se stále vábě brzo na tu, brzo na onu stranu ; rovněž tak 
vede si zpívaje, při čemž obyčejně křídloma trhá, ocas rychle 
rozšiřuje a zase stahuje, ale často zpívá také jsa zcela klidný, 
ani se nehýbaje. Peří nechává zřídka těsně přiléhati a prve než 
odletí nebo když sedne, nechává křídla obyčejně poněkud viseti 
Let jeho jest lehký, leč volný, obloukovitý a podobá se poněkud 
letu pěnkavy. Chůze jest skákavá 
a neobratná, leč lézti hýl dovede 
výborně. Brzo sedí vodorovné 11a 
větvi maje nohy přitaženy, brzo 
zpříma s nohama nataženýma, brzo 
visí na větvi neb leze po ní jsa 
obrácen hlavou dolů a hledaje 
potravy. Nádherná červeň sameč
kův odráží se v létě od zeleně 
stromů v a v zimě od jíní a sněhu 
v záři sluneční jako démanty se 
třpytícího překrásné, pročež strom 
plný hýlů poskytuje rozkošné po
dívané. Hýl živí se hlavně semeny 
stromovými, travinovými a bobu
lemi. Semena smrková, jedlová a 
borová jsou mu v šiškách těžko 
přístupna, pročež sbírá je se 
země; z bobulí požívá jen zrnek, 
kdežto maso odhazuje. V létě 
zahubí mnoho hmyzu, čímž stává 
se i poněkud užitečným, leč od- 
štipuje puky stromů stává se někdy zase obtížným; ježto však 
obyčejně nevyskytuje se u větším množství, škoda jím způsobená 
bývá celkem nepatrna. Když nemá potravy jiné, požívá též se
mence, prosa, ovsa, pohanky nebo vřesu.

Na podzim opouští svá letní bydliště a těká po lesích a po
lích sem a tam, leč stále při tom zachovává směr jižní; létá. 
pokud lze, od jednoho lesa ke druhému a cestuje většinou ve dne. 
Nenutí-li ho zima a nedostatek potravy ke stěhování, zůstává ra
ději ve svém domově, leč v zimě velmi tuhé zalétá až do jižního 
Španělska a Řecka. V únoru nebo březnu vrací se zase do svého 
letního bydliště; zvláštní jest, že na počátku doby stěhování často 
spatřují se jen samečkové sami a teprv později se samičkami. 
Hnízdo staví si nejraději v houští těžko přístupném nebo v mJa-

Hýl- obecný.
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dém stromoví, výjimkou také v sadech a velikých zahradách a to 
ze suchých haluzí smrkových, jedlových a březových, na něž klade 
vrstvu velmi tenkých kořínkův a lišejníků bradatých; vnitřek vy- 
stlává srstí srnčí neb koňskou neb také jen travou a hebkými 
částmi lišejníkovými. V květnu samička snáší čtyři až pět po
měrně malých, kulatých vajíček, jež na půdě nazelenalé neb 
zelenavě namodralé zdobena jsou fialovými neb černými skvrnami 
a červenohnédými tečkami, čarami a závitky. Za čtrnácte dní vy
líhnou se mláďata, jež staří s počátku krmí hmyzem, později však 
semeny ve voleti rozmočenými.

Vábivý zvuk obou pohlaví jest žalostné „jík“ neb „ líi;w hlas 
jest čistý a plný. Proto také hýl horlivě se chytá; do ok, na vějičky, 
špruhle a j. lze jej dosti snadno lapiti a také z pravidla ochočiti. 
V zajetí krmí se řepkou a mákem; mimo to třeba mu dávati 
i trochu rozmočené housky, zeleniny a drobné kousky jablek. Nej
více však oblíben jest hýl vycvičený. To jsou vždy ptáci, kteří 
ještě holí byli vybráni z hnízda, vychováni a pak pískáním písni
ček ústy nebo hraním jich na ptačí kolovrátek byli vycvičeni. 
Takto naučí se jednu až tři melodie správně a jistě aniž si 
jednu s druhou pletou, pískati, při čemž činí podivné posunky, 
uklánějí se a t. d. Cena takovýchto ptáků jest ovšem vysoká a 
veliký počet jich, mezi nimiž arci většina sotva jeden nápěv dovede 
správně pískati, dostává se na trh p tač í; též dodává se každoročně 
značný počet jich do dalekých končin, najmě do Anglie a do se
verní Ameriky.

I křivky neboli křivonosky patří k nejbližšímu příbuzen
stvu pěnkav, ačkoli hořejší i dolejší část zobáku jsou hákovitě 
zahnuty dolů a nahoru a proto nemohou na sebe přiléhati, nýbrž 
konce jejich se křižují. Dva druhy ptáků těchto žijí v severní a 
střední Evropě, totiž křivka obecná (loxia curvirostris) a značně 
větší křivka bavorská (loxia pityopsittacus). Prvá vyskytuje se 
častěji, zřídka však na severovýchodě bydlící křivka bělokřídlá 
(loxia bifasciata). V lesích našich křivky objevují se jen tehdá, 
když na smrcích neb borovicích jest hojnost šišek. Zvláštní jest 
rodinný život těchto ptáků, neboť hnízdí se, jak se zdá, tehdá, 
když semene stromů jehličnatých hojně se urodilo a na několik 
neděl není jim obávati se nouze, bez ohledu na roční počasí a 
a vychovávají mláďata i uprostřed zimy, když země pokryta jest 
vysokou vrstvou sněhu. Ale hnízdo jest také podle toho zařízeno, 
neboť jest velmi hustě upleteno z haluzí, lišejníků, jehličí a srsti, 
jest velmi hluboké a má velmi tlusté stěny, tak že zima nemůže 
jich proniknouti, když samička v něm sedí, a tato hnízda také 
neopouští, jakmile snese prvé vejce, a s podivuhodnou pečlivostí 
a věrností jest v době této ošetřována samečkem, jehož práce 
se zmnohonásobí, když po čtrnácti dnech vylíhnou se mláďata, 
neboť ani tu matka nesmí ještě s počátku hnízda opustiti.



Že však za takovýchto okolností mláďata velmi rychle vůči zimě 
se otužují, rozumí se samo sebou; leč musí po velmi dlouhý čas, 
i když hnízdo již opustila, býti krmena, neboť nerodí se se zobáky 
skříženými, pročež nejsou s to, aby šupiny šišek odlupovala, a j i
nou potravu v této době nalézti bylo by těžko. A i když skřížený 
zobák konečně se vyvinul, jest potřebí ještě delší doby, než mladí 
ptáčkové naučí se šišku nohama dobře uchopiti a zobákem šupiny 
odlupovati.

Vábivý zvuk křivek, kterým ozývají se obě pohlaví, jest 
»gép“, gép“ neb „gip, gip,“ neb „cok, cok“ a zpěv samečků jest 
mnohým lidem dosti příjemný.
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Křivka obecná.

Dále třeba tu připomenouti kardinála (cardinalis virgini- 
anus), překrásného to ptáka základní barvy jasně šarlatové s cho
cholem na hlavě Žije v jižních spojených státech, v Mexiku a 
Kalifornii. Bydlí dílem v lese, dílem na blízku lidí a živí se pu
peny, hmyzem, semeny a bobulemi. Hnízdo upletené z listí a 
chrastí bývá brzo na stromech, brzo v hustém křoví. Samička 
snáší čtyři až šest vajíček, jež jsou na půdě špinavě bílé pokro
pena olivově hnědými skvrnami. Pro čistotu jednotlivých zvuků 
zpěv ptáka tohoto jest obecně oblíben a klade se v Americe na 
roven se zpěvem slavícím, pročež kardinál nazván byl slavíkem 
virginijským; leč to jest přece poněkud přehnáno. „Zpěv jeho,“ 
praví Audubon, „zní nejprve zvučně a jasně a připomíná nejkrás
nější zvuky flétnové; klesá však víc a vice, až umlkne zcela.
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V době lásky skvostný pěvec ten vyluzuje píseň svou s velikou 
silou. Jsa si vědom své síly nadýmá hruď, čepýří růžový ocas, 
mává křídloma a otáčí se brzo v právo, brzo v levo, jako by chtěl 
dáti na jevo svůj vlastní úžas z překrásných zvuků hlasu svého. 
Znova a znova vyluzuje libé ty melodie; neboť umlká jen proto, 
aby si oddechl. Slyšíme jej dlouho před tím, než slunce na vý
chodě pozlatí nebes báni, až po tu dobu, kdy planoucí těleso 
vysílá světlo a teplo a všecko ptactvo donucuje, aby si trochu 
odpočinulo; ale jakmile příroda opět volně si oddechne, pěvec 
počíná znova a budí ozvěnu po všem sousedstvu a jako by hrudi své

Kardinál.

nikdy byl nenamáhal, neodpočine dříve, než stíny večerní šíří se 
kolem něho. Den ode dne kardinál ukracuje nudné zaměstnání 
sedící samičce a čas od času přizvukuje také ona, ovšem se 
skromností pohlaví jejímu vrozenou. Jest jen málo lidí mezi námi, 
kteří by neobdivovali se tomu roztomilému pěvci. Jaká to rozkoš, 
když při zachmuřeném nebi temno prostírá se nad lesy, tak že 
myslíme, že již nastala noc, jaké potěšení, když zaslechneme náhle 
dobře známé zvuky svého miláčka! Jak často kochal jsem se tou 
rozkoší a jak  rád bych se jí ještě pokochal!“

Z našich druhů ptáků patří sem dále rod strnadů, z nichž 
nejznámější jest strnad obecný (emberiza citrinella), pták to 
20 em zdélí, barvy svrchu nahnědlé, vespod pak, na hlavě a na 
krku žluté. Vyskytuje se u nás všude velmi zhusta; v létě mešká 
v polích, v zimě však stěhuje se na blízko člověka. Proto lid 
jednotvárnou píseň jeho vyjádřil slovy. Strnad na vesno, když jest
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11a polích dosti potravy, volá na sedláka uštěpačně: „Nepotřebu
jeme strýcův!“ Ale v zimě přilétaje, ke stodolám ozobává snopy 
a chválí ro ln íka: „Dobrý strýc! Dobrý strýc!“ Z jara zpívá: „Vezu, 
vezu, vezu kvítí,“ nebo: „Sedláče, sedláče, pojedeš s i t?“ Na pod
zim pak, když pole jsou holá: „Sedláče, sedláče, kdybysi chcíp’!“

Kdekoli v úvozech neb na mezích jest křoví poněkud hustší, 
lze uadíti se, že tam jest hnízdo strnadovo, jež bývá mezi trním, 
travou a suchým listím těsně při zemi. Na čtyřech až pěti šedých 
neb červenavé bílých vajíčkách bývají tmavé skvrny a žilky.

Vzácnější jest u nás strnad zahradní (emberiza hortulana), 
jenž jest o něco menší předešlého; dosahuje 17 em délky. Hlava,

Strnad zahradní.

krk a vole jeho jsou šedě nazelenalé, svrchní část těla jest re
zavě hnědá, spodní pak rezavě červená jako skořice. Pták tento 
vyskytuje se nejvíce v Evropě jižní; v Evropě střední a severní 
usazuje se jen v některých krajinách. Způsobem života neliší se 
od strnada předešlého, zpěvem však, který záleží ve čtyřech stejně 
vysokých zvucích „try try try try“ a v nižním, smutném a pro
dlouženém „tryééééé,“ nad něj vyniká Již staří Římané krmili 
strnady tyto zavírajíce je do zvláštních klecí, které stavěli do tmy, 
za to však osvěcovali je ve dne v noci svítilnami; takto ptáci 
pozbývali chuti k pohybu a jejich chuť ke žraní nebyla omezena 
na určitou dobu. A tento nechvalný obyčej zachoval se v jižní 
Evropě až na naše časy. Strnadi zavření v temných komorách 
krmí se namočenými jáhlami, houskou s mlékem, krupicí, cukrem
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a skořicí, kterážto poslední dodává prý masu zvláštního arom ata; 
za tři neděle ptáci prý jsou vykrmeni a každý váží asi 66 gr. Po 
té se udusí, oškubají, vloží do mouky a jáhel a tak se rozesílají. 
Na řeckých ostrovech uřezávají se ptákům těm hlava a nohy, byvše 
oškubáni ponořují se do horké vody a byvše naloženi do octa a 
koření rozesílají se v malých sudech po 200—400 kusech. Tako
výchto soudků rozesílá prý se ročně asi 400.

Všude, kde rákosí, třtina a vrbová křoví pokrývají bažiny, 
rybníky a břehy řek, vyskytuje se s t rn a d  r á k o s n í  (emberiza schoe- 
niclus), pták to ze všech strnadů nejtmavější. Hlavu, bradu a hrdlo 
až do prostřed volete má černé; bílý proužek vousový spojuje se 
s bílým, až k šíji sahajícím prstenem krčním. Zášijí, plece a boky 
jsou šedé, tyto podél tmavě čárkovány, hřbet a ocas jest tmavý, 
břicho bílé a křídla červenohnědá. Na podzim po pelichání černá 
barva hlavy bývá téměř úplně zakryta světlohněhými obrubami 
jednotlivých per, které znenáhla se^otrou. Domovem ptáka tohoto 
jest celá Evropa a západní Asie. Život v rákosí učinil jej způso
bilým po stoncích šplhati, kterážto schopnost jest mu ku prospěchu 
i při stěhování, když letí přes šírá pole; tu šplhá po lodyhách 
prosových nebo stéblech obilních a vyzobává z klasů semena. 
Hnízdo nemívá v rákosí, nýbrž opodál na zemi mezi kořeny 
a v trávě; samička snáší dvakráte za léto, v květnu a na počátku 
července po čtyřech až šesti velmi pěkných vajíčkách, která jsou 
základní barvy šedobílé, měnící se do hnědává neb červenava a 
zdobena popelavými až černohnědými, tu zřetelnými, onde puště
nými tečkami, skvrnami a žilkami. Potrava ptáka tohoto záleží 
v létě pouze ve hmyze, na podzim však a v zimě v semenech rá 
kosových, ostřicových, skřípinových, sítinových a jiných rostlin 
bahenních. Když nastane drsuá povětrnost, strnadi rákosní shro
máždí se u větší hejna a vydají se na cestu do krajin jižních, do 
jižní Evropy a severní Afriky. Vábivý zvuk jejich záleží v jasném 
a velmi prodlouženém „cí“ ; zpívají sice horlivě, leč zpěv jejich 
nevyhovuje vyšším požadavkům jsa koktavý, ježto ptáci tito jed
notlivé zvuky ze sebe nutí; proto jen zřídka chovají se v klecích.

Z ostatních našich druhů rodu tohoto připomenouti sluší pi- 
štěka neboli propásku (emberiza miliaria), ptáka to skoro jedno
barevně šedohnědého, vespod bílého a všude černohnědě krope
natého. Žije ve střední Evropě a západní Asii; v krajinách stu
denějších jest ptákem tažným, jenž na zimu zalétá až do se
verní Afriky. Kdyby některý strnad měl býti odsouzen státi se 
obětí choutek labužníků, hodil by se k tomu zvláště tento svou 
velikostí a četností.

Čeleď konipasův obsahuje ptáky vyznačující se dlouhým, 
štíhlým tělem, tenkým, rovným a šídlovitým zobákem, dlouhými, 
štíhlými nohami, prostředuě dlouhými křídly, v nichž letka třetí 
jest nejdelší, a dlouhým, úzkoperým a velmi pohyblivým oca



sem; barva jejich jest obyčejně pestrá a podle pohlaví dosti 
rozdílná.

Takřka pravzorem čeledi této jest konipas bílý (motacilla 
alba), pták to svrchu barvy šedé, vespod bílé, na krku, voleti, 
zadní části hlavy a šíji če rný ; prostřední péra ocasní jsou černo
hnědá, vnější bílá. Pěkný pták tento dosahuje 26 em délky, 
z čehož 10 em připadá na ocas.

Nastalo léto. Před námi prostírá se azurová hladina vodní 
zlacená paprsky poledního slunce a vroubená rákosím, křovím, 
stromovím s jejich rozmanitými sceneriemi. Kamkoli pohlédneme, 
nevidíme za parného poledne ani jediného živého tvora. T e p rv  
při bedlivém pozorování jeduotvárné ticho jest příjemně přerušeno, 
neboť těsně při vodě několik konipasů běhá Čile sem a tam. Blí- 
žíme-li se k nim, nejeví se ani dost málo plachými, nýbrž bezsta
rostně a hbitě pobíhají podle nás kývajíce hlavami a mrskajíce

ocasy. Po té přiletí lehkým, obloukovitým letem ještě jedenou 
sedaje rozšíří ocas a čile jím mrská nahoru á dolů. Nyni skáče
a honí jeden druhého vydávajíce ostré „sit, sit, eisi, cisi cisi“ a
též vrabce a jiné ptáky, kteří sem přilétají, aby uhasili žízeň. 
Takto ptáci tito baví každého a lid dal jim četné názvy: třaso- 
řitek, třasořitka, hvízdek, pliska, konipásek, cacorka, třasichvost, 
třaslák a j.

V celé Evropě nalezneme je všude na blízku vod, těsně neb 
uprostřed lidských osad a odtud nezřídka zalétají daleko od jedné 
vody ke druhé, na pažity, chlumy a pastviny, kde na ovcích a 
skotu lapají mouchy a jiný hmyz, též na pole, kde za oráčem
sbírají hmyz a jeho larvy, nikdy však nenavštěvují luk vysokou
travou porostlých, hustého lesa a nejvyšších pohoří.

U nás spatřujeme je k nemalé radosti své všude dosti, často 
u větším počtu. Již na počátku března, za příznivého počasí často 
již ke konci února vracejí se k nám ze svého zimního bydliště.
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V dubnu sameček počíná své pěkné hry milostné; obchází velmi 
něžně a půvabně samičku, čepýří střídavě křídla a ocas, potřásá 
oněma opět a opět způsobem prazvláštním, mrská ocasem a ozývá 
se svým sice neumělým, leč horlivým zpěvem. Tu také svádí půtky 
se soupeři, kteří hledí mu družku odlouditi. Oba sokové prohá
nějí se letmo hlasitě křičíce, časem sletí také na zemi, hotovi jsouce 
k boji postaví se proti sobě, vrhají se pak zuřivě na sebe jako 
rozlícení kohouti a neustávají dříve, než jeden z nich ustoupí.

Jako vlaštovka, tak i konipas bílý stal se přítelem člověka, 
jehož všude vyhledává. Kde bublající potůček protéká vesnicí, 
tam jest jej viděti, an čile pobíhá od kaménku ke kaménku a 
sbírá hmyz: jeho larvy a kukly. Hnízdo staví si v dutých stromech, 
zvláště ve starých vrbách, pak také v doškových střechách, v trhli
nách zdí, ve hranicích dříví, skalních slujích, pod kořeny, v děrách 
zemních, v roští, ba i na loďkách a j. Ke konci dubna lze v něm 
ualézti šest až osm vajíček, která na půdě šedobílé neb namodrale 
bílé zdobena jsou hustými, ale drobnými tečkami a čárkami tmavě 
neb jasně šedými, zřetelnými nebo puštěnými. Na měsíc červen 
připadá násada druhá, která záleží jen ve čtyřech až šesti va
jíčkách; když mláďata pocházející z násady této se vyvedou, celá 
rodina těká hledajíc potravy sem a tam, pak připojuje se k jiným, 
čímž vznikají čím dál tím větší hejna, která přenocují v rákosí 
a houštinách a as na počátku října vydávají se na cestu do krajin 
jižních. Cestujíce v noci zalétají až do Afriky, část jich však zů
stává již v jižní Evropě, ba někteří též u nás. Tito ovšem trpí 
v zimě velmi a obyčejně as zahynou, jestliže některý milovník 
ptactva se jich neujme.

Způsobem života shoduje se s konipasem bílým konipas 
liorní (motacillasulfurea) jenž jest ozdobnější a půvabnější. Svrchu 
jest tmavě popelavý, křídla má černá, jasné šedě pruhovaná, hrud 
a břicho jasně žluté, hrdlo a vole černé, hlavu olivově ze 
lenou. Hnědá péra rýdovací jsou žlutě ovroubena, jen vnější 
jsou bílá.

Pták tento jest rozšířen po celé Evropě počínajíc od jižního 
Švédská, po větší části Asie a po některých pohořích severní, zá
padní a východní Afriky. Nejmilejším bydlištěm jeho jsou potoky 
horské, u kterých bydlí nezřídka společně s kosem vodním; rovněž 
jako tohoto spatřujeme jej často 11a místech, kde voda hučí nej
silněji, u vodopádů, jezů, mlýnů, splavů a j., kde sedává si rád 
na kameny a koly, které jsou uprostřed pěnivého víru. Hnízdo 
staví si zřídka daleko od míst takovýchto těsně při vodě; vajíčka, 
počtem čtyři až šest jsou na půdě šedě špinavé neb namodrale 
bílé zdobena skvrnami a čárkami žlutými nebo popelavými. Bydle 
více na místech osamělých konipas horní jest méně zvyklý vřavě 
lidí, leč ve vesnicích horských není plachý a jest tam vítaným ho
stem. Do rákosí při řekách a potocích nejde a přenocuje na
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stromech; na podzim nás opouští, ale někteří u nás zůstávají a 
tráví tu pak bídný život.

Konipas žlutý (motacilla flava) jest barvy svrchu olivově 
zelené, hlavu má modravě popelavou, péra křídelní hnědá, bíle 
ovroubená a nad nimi jsou dva bělavé příční pruhy; vespod jest 
barvy jasně žluté.

Domovem ptáka tohoto jest celá Evropa; u nás vyskytuje 
se sice všude, leč nikde v takovém počtu jako konipas bílý. P ří
bytkům lidským se vyhýbá a mešká nejraději na blízku pasoucího 
se bravu nebo skotu, na němž chytá mouchy a jiný hmyz; pěkná 
jest podívaná na tyto krásné ptáky, když jako důvěrní přátelé se 
stády obcují a mezi nimi čile a hbitě pobíhají sem a tam. Na 
počátku dubna k nám přilétají jednotlivé čety jich a ke konci 
září spojujíce se u větší hejna zase nás opouštějí. Hnízda staví 
si v trávě s rákosím smíšené v bažinatých příkopech neb na březích 
rybníků; samička snáší ke konci května neb na počátku června 
čtyři až šest vajíček, jež na půdě špinavě bílé neb nažloutlé, čer- 
venavé a šedé zdobena jsou tečkami, čárkami a skvrnami barvy 
nažloutlé, šedé neb hnědošedé, mnohdy také rezavé a fialové.

Z lindušek, jež jsou přechodními členy od konipasů ke skři
vanům a zbarveny velmi prostě, připomeneme tu pouze lindušku 
luční (anthus pratensis), lesní (a. arboreus), rolní (a. cam- 
pestris) a vodní (a. aquaticus). Jsou těla štíhlého, zobák mají 
tenký a šídlovitý, u konce hořejší části slabě vykrojený; na nohou 
rovněž štíhlých jsou krátké prsty, ale veliké nehty, z nichž nej- 
zadnější prodloužen jest v ostruhu. Křídla jsou délky prostřední, 
ocas jest kratší než u konipasův a barvou peří ptáci tito podobají 
se vice skřivanům ; leč barva ta vlivem ročních počasí, bydliště a 
stáří se mění, pročež ke přesnému odlišení jednotlivých druhů 
potřebí jest velikého rozhledu. Vábivý zvukjejich  jest pronikavý 
a zpěv jednoduchý, leč obyčejně příjemný. Živí se hmyzem neb 
také drobnými seménky a hnízdí se na zemi.

V této příčině shoduje se s nimi čeleď ’ skřivanů, jichž ve 
světě starém žije asi sto druhů; v Americe vyskytují se pouze 
tři druhy ptáků skřivanovitých a v Austrálii docela jen jeden a 
i ten bezpochyby přistěhoval se tam z Asie přes ostrovy.

Skřivan polní (alauda arvensis), prvý z poslů jara vrace
jících se k nám ze zimních příbytků, jest každému znám Často 
již jest u nás, když ještě sníh pokrývá pole a luhy a plesaje vy
stupuje v jasné záři sluneční k obloze. V některých letech jest 
ptákům záhy se k nám vrátivším bídné se protloukati, zvláště 
když nastanou mrazíky, které ještě ke konci března a na počátku 
dubna nezřídka se dostavují a zemi i osení a čerstvou zeleň tu 
a onde již se objevující pokryjí korou ledovou. Tu často po 
mnoho hodin, ba i několik dní nemají k potravě přístupu, tak že 
trpí krutou nouzi neb i bídně hynou. Ptáci nedostatkem potravy

Malý Brehm. II. 9
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a zimou zmoření bývají tu vydáni v šanc svým pronásledovatelům. 
Konečně však zlaté paprsky jarního slunce roztaví kůru ledovou 
a když zmizí poslední zbytky sněhu a ledu pokrývajícího nivy, 
počne pučeti tráva a prvé květinky. Tu prvý posel jara potěšen 
jsa vznáší se k nebes výšinám ozývaje se svými zvučnými trilky, 
které ještě jasně slyšíme, i když zmizí nám s očí, a musíme 
uznati, že skřivan patří k nejlepším pěvcům naší vlasti

Málo jest ptáků, z jejichž příchodu 
po dlouhé a drsné době zimní staří i mladí 
více by se radovali nežli z příchodu skři
vánkův, a když při prvém úsměvu jarního 
slunce pod modrojasnou nebes bání vysoko 
nad námi skřivánek pěje svou veselou pí
seň, tu zapomínáme na všecky strasti a 
útrapy. Tak skřivánci jsou všude vítanými 
hosty, kteří nejen rolníku pějí svou pří
jemnou píseň ranní, nýbrž i poutníku pou
ští se ubírajícímu opuštěnost jeho uvádějí 
v zapomenutí, neboť i tam zaznívá jejich 
veselý zpěv.

Skřivanu polnímu jeho jméno právem 
přísluší; jest pravým ptákem polním, ptá
kem rolníkovým, jak  Michelet jej nazývá, 
jeho nej věrnější průvodce, jejž rolník všude 
nalézá v brázdách, které vyoral; jest stále 
u něho, dodává 11111 mysli, udržuje ho v dobrém 
rozmaru a vzbuzuje v srdci jeho naději. „Zdá 
se, “ pokračuje Michelet, „že příroda byla skři
vanu macechou; neboť tvar jeho prstů v a 
nehtů nedovoluje mu sedati na větve stromů. 
Hnízdí se na zemi zcela na blízku ubo
hého zajíce a nemaje jiného přístřešku leč 
hrudu. Jak nejistý a ohrožený jest jeho 
život, když sedí na vejcích! Jak mnoho 
starostí a trampot jest mu přestátí, ježto 
zeleň sotva se objevující nemůže mláďat 
jeho skrýti před zrakem sokolovým! Rychle 

vysedí a rychle vychová chvějící se mláďata. Kdo by se tu
nedomníval, že ubohý pták jest účasten strachu svého bázlivého
souseda? Avšak nikoli; jako zázrakem zachovávaje stále svou 
veselou m ysl lehce, ba takřka lehkomyslně zapomínaje nabývá 
když nebezpečí minulo, zase svého zpěvu a své nezkalené radosti 
ze života. Ba ještě více, nebezpečí, která mu se všech stran 
hrozí, jeho nejistý život a kruté zkoušky neučinily ho plachým aniž 
ho otupily; zůstává veselým a důvěrným a jest vzácným příkladem 
družebnosti živě jako vlaštovky v době potřeby i své bratry. Dvě

Skřivan polní.
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věci jsou to, které jej zachovávají a oživují: světlo a láska. Po 
půl léta jest oddán této, samička třikráte podrobuje se nebezpeč
nému štěstí mateřství a neúnavné práci spojené s vychováním, 
jež náhodami jest ohroženo. Když však lásky postrádá, má přece 
ještě světlo, které jej nadchne; sebe slabší paprsek sluneční stačí, 
aby mu zpěv navrátil. Jest synem d n e ; jakmile tento nastává, 
jakmile obzor se zardí zvěstuje východ slunce, vznáší se střelhbytě 
do výše a nese své veselí k nebesům. Posvátná poesie, čerstvá 
jako ranní rosa, čistá a veselá jako srdce dětské! Jeho vířivý a 
hvízdavý zpěv dává žencům znamení ke práci. „Pojďme již ,“ praví 
otec, „slyšíte skřivánka zpívati?“ Ubírá se za nimi, dodává jim 
mysli, vybízí je  za vedra ke spánku a když jsou v něj pohříženi, 
loví hmyz, který je obletuje. Sedá si skoro na hlavu na polo 
bdící mladé dívky venkovské a pak zase se vznášeje rozplývá se 
vproudechharmonie. Žádné 
hrdlo, jak praví Tousse- 
nel, nemůže se skřivánkem 
závoditi ani co se týká pil
nosti a rozmanitosti zpěvu, 
ani ve příčině trvání a pro
nikavé síly zvuku, ani ve 
příčině ohebnosti a neunav- 
uosti hlasu. Skřivánek zpívá 
celou hodinu přestávaje pou
ze na několik okamžiků, Noha skřivana polního.
vznáší se přímo do výše
několika tisíc stop, letí se země až k oblakům neb i nad ně aniž 
jediný zvuk při jeho letu se ztrácí. Který slavík mohl by to do- 
kázati? Dobrodiním pro svět jest tento zpěv světla a zaznívá 
skoro v každé zemi, na kterou slunce svítí Kolik jest rozličných 
krajin, tolik jest druhů skřivanů: rozeznáváme skřivany lesní, 
luční, bahenní a t. d. Ba vyskytují se i v solnatých stepech, na 
rovinách tatarských větrem severním vysušených.“

To jsou ovšem jen druhy, jaké rozeznává mluva prostoná
rodní, kromě posledního, skřivana stepnílio, jenž jest rozšířen 
od severní Evropy až po Jonisej. Rovněž skřivan podhorní na 
severu, skřivan černý v Asii, skřivan krátkoprstý a skřivan 
kalandra v jižní Evropě jsou druhy skutečné. U nás jich bud 
naprosto není neb vyskytují se tu pouze výjimkou.

Podobou svou nejznámější jest bezpochyby chocholonš 
(alauda crixtata), onen šedý pták se špičatým chocholem na hlavě, 
který v zimě tak čile běhá ulicemi měst a vesnic a zároveň s vrabci 
hledí hlad svůj ukojiti mrvou koňskou. Zdá se, jako by zvláštní 
náklonnost ke člověku poutala ho k jeho příbytkům. Ovšem jen 
v zimě, když venku jest příliš veliký nedostatek potravy, nebot 
v létě chocholouš má něco jiného na práci než potloukati se mezi

9*
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příbytky lidskými; především jest mu pečovati o potomstvo. Malý 
příbytek bývá ovšem také často upraven nedaleko hlučných dvorů, 
za hrudou nebo pod nízkým křovím, ale vždy jest tak skryt, že 
hnízdo nalezneme obyčejné jen náhodou. Člověka ovšem není se 
chocholoušovi co obávati, ovšem však mnohých plížících se dravců, 
kteří rádi slídí po ptácích hnízdících se na zemi a proti kterým malý 
chocholouš nemá žádné zbraně. Jest sice zbraň obranná, kterou 
matka příroda své dítky obdařila, velmi rozmanitá; jedněm dala 
silné drápy a ostré zuby, druhým tvrdá kopyta, oněm, mohutné rohy 
a z těch žádné nevyhýbá se boji se soupeři. Tvorové nesmělí a bázliví

mají šlachovité nohy, 
které střelhbitě je uná
šejí, neb bystrý zrak, 
jímž nepřítele zdaleka 
spatřují, a dávají se
v čas na útěk. Ničeho 
z toho všeho nemá 
malý chocholouš; z a to  
však příroda obdařila 
jej rouchem, které pů
dě, na níž žiti jest 
odkázán, úplně jest při
způsobeno. Ba pozoro
valo se, že toto ochran
né zbarvení mění se 
podle krajin, ve kte
rých chocholouš žije. 
Přechází od tmavohně
dého k šedému a až 
ke žlutému jako pí
sek. Ale nejen barva, 
nýbrž i povaha ptáka 

Chocholouš. podléhá podle toho
rozličným modifikacím, 

což jest přirozeno, nebot krajina rostlinstvem oplývající podmiňuje
jiné chování než holá, step jiné než poušť písečná. Že proto
mnozí přírodopisci rozezuávali celou řadu rozličných druhů cho-
choloušů, lze si vysvětliti; ale druhy ty jsou modifikace jednoho 
a téhož druhu, které způsobilo okolí.

Uchýlíme-li se s úrodných polí a niv do lesa jehličnatého 
a kráčíme-li pasekou vřesem porostlou, slyšíme od druhé polovice 
února nebo počátku března též píseň skřivánci, která pochází od 
našeho roztomilého skřivánka lesního (alauda arborea). Jsouc 
jasná a zvučná jako píseň skřivana polního, leč více trilkovitá, 
vířivá a konejšivá nezaznívá s modrojasné nebes výše, nýbrž pěvec 
sedí na zemi na kameni, hrudě neb také na některém strom ku;
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jen zřídka i on plesaje vznáší se do výše. Létá více třepetavě 
a též poněkud kolísavě; teprv ve výši se vznáší a skončiv zpěv 
vrhá se skoro kolmo dolů.

Pták tento podobá se velmi skřivanu polnímu, jest však 
menší, ocas má jinak zbarvený, zobák tenčí a peří na temeni 
tvořící chochol bělavé ovroubeno. Též se tak nemění co do podoby 
a zbarvení jako mnohé jiné druhy s ním příbuzné. Domovem 
jeho jest celá Evropa kromě dalekého severu. Neobjevuje se 
nikde u větším počtu, nýbrž všude jen sporadicky. V měsíci březnu 
sameček počíná své půvabné hry milostné; maje chochol zježený 
a ocas roztahuje a nadzdvihuje obíhá kolem vyvolené družky a 
dvorně se jí uklání. Tu také ozývá se svým melodickým zvukem 
vábivým.

„Nejkrásnější u skřivana lesního,“ praví otec Brehmův, „jest 
jeho výtečný zpěv. Cestujeme pěšky pustou krajinou, ve které 
snad vyhlídka do dálky neposkytuje nám náhrady za pohled na 
chudé rostlinstvo. Všecka zvířata, zdá se, že zcela vyhynula. Tu 
vznese se líbezný skřivan lesní, ozve se nejprve svým libým vá
bivým zvukem „lulu,“ vystupuje do výše a vznáší se pronikavě 
hvízdaje a trilkuje po celé půl hodiny pod oblaky než usedne na 
strom, aby tam ukončil svou půvabnou píseň. Ještě však líbez
něji zpěv ten zní v noci. Když kráčeje v tichých hodinách půl
nočních jeho chudým bydlištěm slyšel jsem u veliké dálce výti 
kalousa neb vrkati lelka neb zabzučel na blízku mne letící brouk 
a když cítil jsem se tak opuštěným v pusté krajině, byl jsem 
vždy nad míru potěšen, když vznesl se skřivan lesní vyluzuje svůj 
krásný trilek. Stanuv poslouchal jsem dlouho zvuky, které zdály 
se přicházeti téměř s nebe. Občerstven jsa putoval jsem pak dále. 
Vím velmi dobře, že skřivan lesní počal zpívati, poněvadž pud 
vnitřní jej k tomu pobádal, a že zpěvem svým chtěl pobaviti a 
potěšiti sam ičku; než zdálo se mi, jako by se byl vznesl, aby mně, 
svému starému příteli, osvědčil svou pozornost a samotu učinil 
mi příjemnější.“

Povahou a chováním svým pták tento od skřivana polního
dosti se liší. Jsa veselý, mírný, něžný a poněkud úzkostlivý jest
také snášelivý a nehrubě svářivý, leč v době páření přece same
čkové svádějí prudké boje, ježto vždy jest jich více než samiček.

Hnízdo bývá na pokraji lesů nebo v pasekách mezi travou 
neb i pod nízkým křovím; na vajíčkách jsou drobnější skvrny a 
tečky než u jiných skřivanů. Ročně jsou dvě násady; prvá při
padá na měsíc duben, druhá na červen, leč přece ptáci tito jsou
dosti vzácní. Když i mláďata z druhé násady se vyvedou, celá
rodina se spojí a přidružujíc se ještě k jedné neb víca rodinám 
jiným táhne s místa na místo a ve druhé polovici října neb na 
počátku listopadu všickni nás opouštějí zalétajíce do jižní Evropy 
neb i do severní Afriky.
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Čeleď šoupálkův obsahuje malou skupinu ptáků, kteří po 
způsobe datlů lezou po stromech, resp. také po skalách nebo 
zdech, k čemuž činí je  způsobilými jejich dlouhé prsty opatřené 
štíhlými a pevnými drápy. Kromě jedné výjimky, kterou činí 
brhlík, lezou vždy jako datlové jen zdola vzhůru, při čemž ocasu 
používají jako opory.

Náš šoupálek obecný (certhia familiaris), pták to 12 em 
zdélí, jest svrchu šedý, má křídla černohnědá s dvěma světlej
šími pruhy, vespod jest bílý; zobák jest mírně zahnut jako šavle, 
svrchní část jeho jest černavá a spodní jako nohy načervenalá. 
Čiperný, veselý a bezstarostný ptáček tento jest velmi rozšířen, 
nebot vyskytuje se nejen v celé Evropě, nýbrž také v Sibiři, střední 
Asii, severní Africe a Americe. V malém revíru svého bydliště 
stále něco kutí a neustále se pohybuje šplhaje hbitě po stromech 
vzhůru, prohledávaje každou skulinu a štěrbinu v kůře a slídě 
po hmyze, jeho larvách a vajíčkách. Přítomnost svou prozrazuje 
jemným „sit,“ jež horlivě opakuje, a vyšplhav se na vysokou, ne
skrytou větev obyčejně cvrlikavě zapíská několikrát za sebou 
s počátku rychlejším, ke konci však volnějším tempem. Na jaře 
sameček zdá se činiti rozličné pokusy ve zpěvu, ale co své vyvo
lené družce přednáší, není nic jiného než věčně se opakující „ci, 
sit, srí, s riu a „dydydydydy“. Tažným ptákem šoupálek obecný 
není, nýbrž připojuje se na podzim k sýkorám, brhlíkům a zlato- 
hlávkům s místa na místo poletujícím, kteříž obyčejně vedeni jsouce 
datlem táhnou lesy a zahradami. To však jest hlavně doba, kdy 
právě ptáček tento zahubí mnoho tmavoskvrnáčů lípových, motýlu 
to, kteří poletují v listopadu a prosinci i za nejtužších mrazů. 
Hnízditi se počíná již velmi záhy v dutinách stromů, skulinách 
a rozsedlinách obyčejně dosti vysoko nad zemí, někdy také níže. 
Hnízdo z kořínků, stébel travních, lýka, pavučin hmyzích a peří 
pěkně upletené bývá jak vrbách, dubech, osykách a stromech j e 
hličnatých, tak i ve hranicích dříví neb též ve štítech stavení, 
která jsou v lese. Samička snáší po prvé ke konci března neb 
na začátku dubna osm až devět, po druhé v červnu jen tři až 
pět vajíček, jež jsou na půdě bílé zdobena drobnými červenými 
tečkami. Mláďata zůstávají po dlouhý čas ve hnízdě a staří mají 
s nimi mnoho práce; jsou-li předčasně vyrušena, opustí hnízdo a 
často nastuzením zahynou. Že těchto užitečných ptáků má se 
všemožně šetřiti a chrániti, rozumí se samo sebou.

Jedním z nej krásnějších ptákův alpských jest šoupálek 
zední (tichodroma muraria), jenž dosahuje 18 em délky, jest barvv 
popelavé, na temeni tmavější, na hrdle v létě černé; černohnědá 
péra rýdovací a letky, jsou ozdobeny dvěma řadami okrou
hlých bílých skvrn a péra vnitřní ještě často čtyřmi skvrnami 
žlutými, tak že ptáček tento se svými živě karmínovými krovkami 
vypadá velmi pestře a maje zobák tenký a slabě zahnutý jest jaksi
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kolibri skal alpských. Nohy má chodivé, barvy černé, s dlouhými 
prsty, z nichž veliký prst zadní jest ozbrojen mohutným oblou- 
kovitým drápem. Podobu a život roztomilého ptáčka tohoto, této 
živé růže alpské pěkně vylíčil V. Hausmaun, jenž sám jej pozo
roval v Karpatech sedmihradských a jehož se tu hlavně přidržíme.

Šoupálek zední jest ptáček tichý, osaměle žijící, bezstarostný, 
který v okolí svém jeví malou účast. Bývá tak pohřížen ve své 
zaměstnání, že pozorovatel může se k němu značně přiblížiti. Ne
ustále šplhá a třepetá se na příkrých stěnách skalních sem a tam a 
strká svůj šídlovitý zobáček do každé skuliny a štěrbiny, aby tu po
lapil malého pavoučka nebo brouč
ka, onde uchvátil malou kukli, již 
polyká s chutí a po každé celou.
Vždy ukazuje se s křídloma na 
polo roztaženýma, jež koketně 
jako vějíř stále roztahuje a stahuje, 
při čemž bílé skvrny od šedé pů
dy briliantně se odlišují. Při vět
ším spěchu a obratech na strany 
roztahuje křídla více a velmi 
krásná jest podívaná na párek ne
únavně činný, s místa na místo 
se pohybující po stěně skalní zla
cené paprsky slunečními. Jiných 
ptáků šoupálek zední obyčejně 
si nevšímá a nechává jich s po
kojem. Když však jam  slaví 
svůj v/tězný vjezd i do studených 
krajin alpských, tu i v srdéčku 
něžného ptáčka tohoto probudí se 
mimo vroucí lásku k jeho vyvo
lené družce též prudká žárlivost 
vůči soupeřům a vydávaje hlasité a zlostné „cit, cit, c it“ zapudí 
z okolí svého každého vetřelce, kterému po té nastává těžká práce 
vyhledati si ve skalnatém údolí velmi vzdáleném družky jiné, 
s kterou by sdílel se o lásky, rozkoše i strasti. Samiček jest, jak 
se zdá, vždy nedostatek a vůbec krásný ptáček tento množí se 
velmi slabě. Nejvíce škodí mu povaha jeho drsného, nehostinného 
domova. Často paprsky sluneční záhy v květnu počnou zahřívati 
šedé stěny skalní. Bezstarostní ptáčkové čile a horlivě staví si 
hnízda nevšímajíce si téměř ničeho jiného. Následuje více dní ja s 
ných a teplých, brzo jest malé hnízdečko naplněno vajíčky, na 
nichž starostlivá matka vytrvale sedí, aby dřímající zárodek pro
budila k životu, kdežto sameček na blízku vesele těká sem a tam  
jsa pln blahých nadějí ve štastné otcovství. Ale běda! K večeru 
počne místo větru jihozápadního dotud panujícího váti studený vítr

Šoupálek zední.



136

severovýchodní a drahého jitra spatříš k svému zármutku alpské 
růže, keře jalovcové a temena skal vysoko sněhem pokryté. Citelná 
zima nutí ubohou samičku časem odlétati a hledati si sporé po
travy. Zatím ledový dech větru vane údolím a zdrží-li se ptáček 
jen o minutu déle, slabá jiskřička života ve vajíčkách uhasne a 
všecko namáhání ptáků ji zase roznítiti jest marné. Zarmouceni 
jsouce opustí místo nyní pusté a každý pro sebe těká mezi ska
lami; nebot jen zřídka dojde u nich ke hnízdění druhému. Tato 
pohroma stíhá je as velmi často. Když za tuhé zimy nahromadí 
se v pohoří ohromné spousty sněhu, když za prudkého vichru 
odumřelé větve jedlí praskajíce se ulamují a létají sem a tam, 
nesčíslné kameny mrazem od skal ulomené se hřmotem valí se po 
holých stráních, tu i tito malí opeření obyvatelé Alp hledají pozd
ního útočiště v krajinách hostinnějších. Zejména v Brašově skal
natými horami romanticky obklíčeném objevuje se často již v pozd
ním podzimu aspoň jeden nebo dva páry, které čile poletují kolem 
starých hradeb a věží městských, jež však opustí, jakmile jejich 
zamilované výšiny nabudou přívětivější tvářnosti a v prvých dnech 
jarních pavoučkové a broučkové čile a vesele opět se tam počnou 
proháněti. Když na večer znenáhla se smráká již jen temena nej
vyšších skal stkví se rudou září a jeden veselý pěvec po druhém 
umlká, tu i malý šoupálek zední jsa unaven a nasycen zalézá do 
ochranné skulinky a spí, až druhého dne paprsky ranního slunce 
probudí jej k nové činnosti.

Zpěv jeho podobá se nejvíce zpěvu našeho strnada; jest to 
jemný, prodloužený hvízdot záležící v několika slabikách stejné 
výše, rychle za sebou následujících a končících se zvukem o ně
kolik tonů vyšším a prodlouženým; vyjádřiti lze je asi slabikami 
„dý dý dý dýiii.“ Rozplozování připadá na měsíc květen neb čer
ven, kdy samička snáší čtyři vajíčka, jež jsou na půdě bílé po
kropena skvrnami hnědočernými, na konci tupém hustšími.

Mimo nepohody a lidi, u kterých radost z pestrého peří 
šoupálka zedníku jest větší než soucit s tímto něžným a veselým 
ptáčkem, jsou jeho nepřáteli drobní sokolové, zvláště krahujec, 
jenž lapí mnohého starého a vyplení i některé hnízdo.

„Že by šoupálek zední, pouhý kmyzožravec,“ praví Girtanner, 
„nějak škodil, o tom nelze mluviti, leč i užitek jeho jest hledíc 
ke krajinám, ve kterých vyhledává si potravy, ovšem velmi ne
patrný. Patře však ke předním ozdobám našich Alp má pro mi
lovníka krajiny horské cenu nesmírnou. Když náhle zazní krátká 
jeho píseň v pustých výšinách, cestovatel radostně vítá blízkost 
bytosti lak krásné a pohled jeho s potěšením utkví na této živé 
rúži alpské, kteráž oživuje tak příjemně velikolepé, ale věčně 
ztuhlé okolí.“

Procházíme-li se za jasného dne podzimního, kdy čistý vzduch 
poskytuje nám vyhlídky i do největší dálky a jednotlivé předměty
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objevují se před zrakem naším v podivuhodné jasnosti a kráse, 
krajinou ve slavnostní ticho pohříženou, upoutá pozornost naši 
hejno čilých ptáků, kteří na blízku nás vesele poletují se stromu 
na strom, s křoví na křoví. Jest to zástup sýkor, v němž poutají 
náš zrak zvláště někteří ptáci, kteří nikoli hlučně a vesele, nýbrž 
více tiše, stále něco kutíce a vydávajíce své tiché „cit, cit“ před 
námi hbitě se rnihají a pak lehkým, rychlým, škubavým letem 
opisujíce čáry vlnité odletí. Jsou to brhlíci a šoupálkové. Náš 
brhlík obecný (sitta caesia) dosahuje 16 em délky, jest svrchu 
modrošedý, vespod bílý, na břiše žlutohnědý; přes oči a skráně 
táhne se černý pruh. Jest to pták v našich lesích zhusta se vy
skytující, který povahou svou jest velmi zajímavý a roztomilý. 
Sotva že jeho jasně znějící jarní volání „tý, tý, tý “ přivábilo nás 
do lesa, vidíme jej také 
již s neúnavnou či
lostí sestupovati se 
stromu, tu a onde 
zpuchřelou kůru ola- 
movati a hledati hmy
zu a tím se zaměstná
vaje běhá po celý den 
po stromech vzhůru i 
dolů nejevě před pozo
rovatelem žádného 
strachu. Mimo hmyz 
požívá také semen, na
jmě bukvic, lískových 
ořechův a tobolek lípo
vých, semen borových, 
smrkových, jedlových 
a javorových, žaludů, 
ječmene a ovsa. Jsou-li šišky zcela zavřený, nemůže dostati se
k semeni stromů jehličnatých; jakmile však šupiny poněkud se
odchlípnou, vytahuje seménka a polyká je. Bukvici nejprve utrhne 
a pak odnese ji na blízký strom, na kterém udělal si k upevnění 
jí vhodnou dirku; do té ji vloží, přidrží předními prsty, rozlouskne
a polkne jádro. Podobným způsobem rozlouskává a rozloupává
oříšky lískové, tobolky lípové a nažky javorové. Pro dobu nouze 
činí si v děrách a skulinách stromů zásoby, kterých však nezřídka 
úplně zapomíná.

Zvláštní jest, že stavě hnízdo používá hlíny a slin. Důvěřuje 
ve svou dovednost jest nehrubě vyběravý při vyhledávání dutin 
a přirozená dutina stromová, hnízdo datlí neb mezera mezi dvěma 
kmeny stačí mu, aby tam založil štěstí svého života rodinného. Jeho 
úkolem totiž jest všecky otvory kromě malého vchodu zalepiti. 
„Při tom hlínu neb jinou lepkavou zeminu,“ praví otec Brehmův,

Brhlík obecný.
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„jako vlaštovky klihovitou slinou navlhčuje, spojuje a svazuje. 
Otvor hnízda má brzo zalepený snášeje hlínu kousek po kousku 
v zobáku, jímž ji taká připevňuje, když ji dříve kolkolem naslinil. 
Domníváme se, že vidíme malého zedníka, který chtěje zazditi 
dvéře klade pevně kámen na kámen. Ta lepenice bývá ztlouští 
dvou centimetrův i více a když uschne, jest tak pevná, že jí nelze 
prolomiti prstem, nýbrž že potřebí jest dláta, aby se vybourala. 
Vchod, který bývá vždy uprostřed lepenice, jest okrouhlý a tak 
úzký, že brhlík stěží jim proklouzue. Dospěla-li stavba hnízda 
potud, jest pak pojištěno proti útokům všech dravců; pouze da
tlové jsou s to, aby stěnu jeho rozbourali, a také to učiní, když 
jim brhlík odňal jejich dutinu. Roku 1819. malý pták ten upravil 
svému potomstvu díru datle černého. Sotva že dílo bylo hotovo, 
pár černých datlů přiletěl, aby hnízdo své uchystal si pro nové 
potomstvo. Samička přiletěvši pohlédla s podivením na lepenici 
a rozbila ji několika málo ranami. Vůbec bývá brhlíku o hnízdo, 
než si je zabezpečí lepenici, s mnohými ptáky zapasiti a často 
jim i ustoupiti. Tak viděl jsem pár brhlíků horlivě pracovati 
o hnízdě, ale prve než mohli vchod zalepiti, přiletělo několik
špačkův a zahnali brzo slabé brhlíky.cc Dutina bývá vystlána 
v lesích listnatých kousky listů bukových a dubových, v jehlična
tých vždy velmi tenkými kousky kůry borové. Ke konci dubna 
lze v ní nalézti šest až devět vajíček, která na půdě bílé pokro
pena jsou tečkami jasně nebo tmavě červenými, tu ostře vyznače
nými, onde puštěnými. Samička sedí na nich sama a sameček 
ji krmí.

Brhlík chytá se do sklopce navnaděného seuiencem neb 
ovsem, na čihadlo, do špruhlí, na vějičky neb na humenci; zajetí 
přivyká velmi záhy, vším se spokojuje, vede si roztomile a
s ptáky jinými snáší se velmi dobře, pročež brzo stává se miláč
kem majetníkovým. „Přišedši jedenkráte ke ptáčníkovi,“ vypravuje 
E. Brightwenová, „spatřila jsem tam brhlíka, který vypadal velmi 
bídně sedě s očima zavřenýma a peřím rozčepýřeným na dně
klece. Otázala jsem se, co mu schází, a bylo mi řečeno, že má 
jednu nohu poraněnu a proto není na prodej, sotva prý dlouho 
zůstane na živě. Nedbajíc toho koupila jsem jej a odebrala jsem 
se s ním rychle domů. Tu připravila jsem prostrannou klec, vložila 
do ní kusy dřeva a kůry, nádobku s vodou a přiměřenou potravu. 
Pohled na ubohého ptáčka byl po několik dní velmi smutný; seděl 
ani se nehýbaje a maje oči zavřeny skoro od rána až do večera. 
Konečně však přece počal se, byt i mdle, pohybovati, lézti po
větvi zvolna vzhůru a dolů a též se koupati, po čemž rovnal a hla
dil si peří. Minulo sotva čtrnácte dní, když byl zas úplně zotaven, 
a stal se z něho pták silný a velmi zábavný. Vskutku lze si sotva 
představiti soudruha veselejšího, čilejšího a hbitějšího. Jeho čilost 
a činnost byla úžasná, byl to život sám. Poněvadž pak byla to



samička, dala jsem mu jméno Zoe. Za nedlouho znal své jméno, 
přilétal na zavolání a odpovídal cvrlikáním. Kusy kůry do klece 
vložené byly předmětem jeho neúnavné činnosti; každou štěrbinu 
prohledával opět a opět. Jako malý drvoštěp Zoe tesala do ořechu,

139

který vložila do dirky v kůře, do jejíž štěrbin ukládala také 
moučné červy, kteří jí zbyli.

Zoe zpracovávala malý peň tak horlivě, že brzo vypadal 
jako vosí hnízdo; četných buněk používala za zásobárny pro po
travu, která jí zbyla.

S ořechem brasilským, na polo otevřeným, jehož pro jeho 
velikost nemohla vložiti do otvoru v kůře a jehož sladké jádro 
byla by ráda snědla, bylo jí dlouho lámati si hlavu. Pozorovala 
jsem její rozličné pokusy s potěšením. Nejprve zavěsila se hlavou 
dolů na kmen a klobala do ořechu, jenž ležel na dně klece, leč 
ořech po každé uklouzl, valil se sem a tam a nebylo dosaženo 
ničeho. Po té jej v zobáku odnesla a pokoušela se na rozličných 
místech jej upevniti; jistě myslila, že ořech jest očarován, nebot 
nešlo to s ním obyčejným způsobem, vše bylo jinak než u ořechův 
obyčejných, s kterými tak mistrně dovedla zacházeti; ty všude 
pevně ležely, kamkoli je vložila, ty bylo lze tak dobře vkládati do 
kůry — a přece Zoe nechtěla od svých pokusův upustiti. Konečně 
připadla na šťastnou myšlénku; vložila totiž nepovolný ořech do 
prostoru mezi kmenem a klecí. A nyní ten triumf! V celém domě 
bylo lze slyšeti její vítězné tesání a vrtání. Vyklobané kousky 
jádra vyhazovala a později ukládala je do svých zásobáren. . .

Lože Zoino bylo dosti nepohodlné, i hleděla jsem opatřiti 
jí jiné Měla jsem skořepinu kokosového ořechu mající na jednom 
konci otvor; ta zdála se mi býti vhodným hnízdem pro hodného 
ptáčka, pročež vložila jsem ji do jeho klece. Zoe pohlížela na 
cizí předmět s ptačí nedůvěrou po několik dní, konečně však po-
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znala jeho účel a usadila se v něm k své veliké spokojenosti,
již dávala na jevo tím, že s počátku stále lezla dovnitř a zase
ven; konečně však si sedla a zůstala v něm seděti přes hodinu,
Šel-li někdo mimo, vystrčila svou hladkou hlavičku a svýma čer
nýma očima pohlížela zkoumavě a zchytrale na něj.“

Brhlík jest nejvhodnějším přechodním členem k čeledi sý
kor, jež rovněž jako on stále čile se pohybují prohledávajíce 
bedlivě křoví i stromy a též vyklobávají jádra ze slupin velmi 
obratně.

Když před počátkem vesny, ač stromy a keře ještě holé před 
námi trčí, již prvé zvuky a prví poslové jara rozmanitě se ohla
šují, zaznívá také jakožto jeden z nejznámějších a nejpříjemnějších

vajíc. Tu vábivé zvuky sýkory koňadry, její „cihit, pink, pink, 
pink,“ její tiché „cit, cit, c it“ a pohnuté „sit, err, err, e rr“ vždy 
vynikají ze zvuků celého hejna nejvíce. Pták tento jest v každé 
příčině vzorem sýkor a z četných druhů jich jedním z největších 
a také nejznámějších. Hlavu, krk a širokou pásku táhnoucí se 
podél středu břicha má leskle černé, křídla, ocas a zadní část 
těla šedomodré, přes křídla táhne se bílá páska; hřbet jest šedo
zelený, boky a pruh ua šíji jsou žluté. Jsouc věčně v dobrém roz
maru tato veselá sýkora neúnavně létá a skáče se stromu na 
strom, s větve na větev, vše bedlivě proslídí, stále jest činná ve 
prospěch člověka, neboť zahubí něsčíslný počet hmyzu a skoro 
ustavičně se pohybujíc jest stále při chuti. „Zřídka uvidíš j i ,“ 
praví Naumann, „seděti několik minut tiše neb aspoň mrzutu. 
Jsouc vždy veselé mysli hopkuje a šplhá neustále po stromech 
a keřích, v roští a plotech, zavěšuje se brzo tu, brzo onde na 
kmeni neb majíc tělo obráceno k zemi houpá se na tenkém konci

Sýkora koňadra.

zvonivý hlas sýkory 
koňadry (parus ma- 
ior). Avšak i když sle
dujeme její, ovšem jen 
prostý zpěv záležící 
v jasných, melodických 
zvucích, spatřujeme 
lstivého ptáka toho po 
měrně jen zřídka, neboť 
párek hledaje vhod
ného úkrytu létá a ská
če čile po větvích. Zcela 
jinak sýkora tato jeví 
se nám v podzimu, 
když hejno rozličných 
druhů sýkor a jejich 
soudruhů táhne háji 
a sady hlasitě se ozý-
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štíhlé haluze, proleze kotlavým kmenem a prokluzuje hbitě skuli
nami a děrami co nejrozmanitěji se stavíc a tváříc a to s takou 
živostí a rychlostí, že až vzbuzuje úsměv. Ačkoli jest nad míru 
zvědava a velmi ráda vše podivné, co se jí namane, se všech stran 
ohledává, očichává a zobákem oťukává, nevede si při tom leda
byle; ba jeví ve všem chování a konání velikou chytrost. Tak 
vyhýbá se p’aše nejen tomu, kdo ji pronásleduje, nýbrž straní se 
chytře i místa, na kterém přihodilo se jí někdy něco nepříjemného, 
ačkoli jinak není ani dosti málo placha. Jest jí takřka na očích 
viděti, že jest zchytralá a zlomyslná; pohled její jest nad míru 
Istný. “

Sýkora tato rozmnožuje se velmi, neboť v jejím hnízdě, jež 
staví si v dutinách stromů neb též v děrách zdí zahradních, na
lézáme v dubnu osm až čtrnácte, v červnu šest až osm vajíček.
Tato mají skořápku tenkou a 
jsou na půdě leskle bílé zdobena 
drobnými a hrubými skvrnami re 
zavými neb jasně načervenalými.

Potrava sýkory této záleží 
mimo hmyz všeho druhu, jeho 
larvy a vajíčka též v semenech, 
bobulích a ovoci. Větší hmyz při
držuje nohama a zobákem jej
otvírá. V nouzi pomáhá si lstí.
Tak dovede v zimě lapiti včely 
v úle skryté. „Přiletí k česlům,“ 
praví Lenz, „a zaklepá zobákem, 
jako se klepá na dvéře. Uvnitř 
nastane bzučení a brzo objeví 
se obyvatelé buď po jednom neb 
několik najednou, aby pobodali 
a zaplašili rušitele míru. Ale ten 
popadne ihned obhájce domu, kterýž odváží se ven, za týlo, odletí 
s ním na větvičku, rozpárá mu bříško, vyžere s velikou chutí 
maso jeho, odhodí štítek a letí znova pro včelu jinou. Včely zatím 
zaraženy byvše zimou zalezly zase dovnitř. Sýkora zaklepá znova 
na úl, uchvátí opět některou včelku a tak vede si den po dni, od 
rána do večera.“ Ze všech druhů sýkor tato jest jediná, která
někdy může státi se zlou, neboť přes družebnost svou napadá
někdy nejen menší, nýbrž i větší ptáky, rozklobá jim lebku a tak 
dostává se k mozku, své to největší lahůdce. Proto v zajetí nesmí 
se nechati s jinými ptáky v jedné kleci. Jiné sýkory, které tu 
krátce připomeneme, této krvežíznivosti nejeví. Sýkora uhel- 
nícek (parus ater) má hlavu a šíji černé, tváře a krk po stranách 
bílé, svrchní část těla, popelavou, spodní špinavě šedobílou, po 
stranách nahnědlou. Žije v lesích jehličnatých a živí se hlavně

Sýkora luzní.
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hmyzem, zvláště jeho vajíčky a larvami. Hnízdo mívá v dutinách 
starých stromů, v děrách myších a krtcích nebo v trhlinách 
skalních.

Sýkora luzní neboli babka (parus palustris), jež žije 
v Evropě střední, má hlavu na vrchu a šíji též černou, kdežto 
modrácek (parus caeruleus) má svrchní část hlavy modrou a bíle 
vroubenou; křídla a ocas jsou rovněž modré, spodní část těla jest 
žlutá. Modrácek sibiřský (parus cyanus) jest svrchu barvy rovněž 
modré, na hlavě a vespod bílé. Naše sýkora parukářka (parus 
cristatus) jest jediná, která má na temeni špičatý chochol. Všecky 
tyto druhy sýkor vyskytují se všude na místech k jejich způsobu

života vhodných v hojném počtu. Rovněž hnízdí se všecky v duti
nách a děrách.

Na rozdíl od nich staví si mlynářík (parus neb orites cauda- 
tus) hnízdo velmi umělé, jež má tvar vejce, jest 20 em zvýší, 
s otvorem v části hořejší. Jest pevně utkáno z mechu, lišejníků, 
kousků kory březové, pavučiny hmyzí a j., uvnitř měkce vystláno 
vlnou a srstí a jest okolí svému ve křoví, na malých stromech 
neb na silné větvi i rozsochu podobno tak velice, že přemnozí lidé 
pokládali by je za kus větve mechem porostlý. Staví je pouze sa
mička a potřebuje k tomu tří neděl; sameček pouze přináší jí 
stavební látky.

Sýkora tato má hlavu a spodní část těla barvy bílé, svrchu 
jest černá, na slabinách slabě růžově hnědá, na lopatkách růžově 
načervenale hnědá; černý, bíle vroubený ocas jest delší ce
lého těla.
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Hlavní rysy povahy ptáčka tohoto jsou pohyblivost, neklid 
a těkavost, k nimž druží se jakýsi půvab a grácie. Když se hnízdí, 
jeví také jakousi opatrnost, jíž jindy, jak se zdá, se nevyznačuje. 
Vymršťuje se s větve na větev, jako by byl pružný, brzo na větvi 
sedě, brzo vise hlavou dolů, podobaje se svou věčnou pohyblivostí 
létajícímu chomáči peří. Též lapaje hmyz ve vzduchu půvabně 
sebou mrští, ba někdy činí i kotrmelce, při čemž ocas má úkol 
hůlky, kterou provazolezci udržují se v rovnováze. Sáhnutí do hnízda 
pobouří párek, jenž spozoruje na něm sebe menší posunutí neb jinou 
změnu a obává se pak do něho vstoupiti, plaše dívá se dovnitř 
a leknutím při tom upouští ze zobáku látku stavební. Blíží-li se 
dravý pták neb dají-li vlaštovky výstražné znamení, mlynářík sedí 
po dlouhou chvíli ani sebou 
nehýbaje. V době hnízdění 
zahání malé ptáky k němu 
se blížící zmužile na ně do
rážeje. Ostatně však povaha 
roztomilého ptáčka tohoto 
jest něžná a mírumilovná.

Skoro ještě uměleji 
staví si hnízdo sýkora vou
satá (parus nebo panurus 
biarmicus) a to v trsech 
ostřicových nebo travních 
nad samou zemí; jednotlivé 
lodyhy vetkává ve vnější 
stěnu hnízdní, jež skládá se 
toliko ze suchých lat rákoso
vých a skřípinových; leč na
hoře nechává hnízdo o te
vřeným.

Nejuměleji však dovede stavěti m o u cliv láček  (parus neb 
aegithalus pendulinus), jenž jest nejmenší ze všech sýkor a roz
šířen asi v týchž krajinách jako pták předešlý; oba totiž vysky
tují se zvláště tam, kde jest hojnost rákosí, jako v Uhrách, Ha
liči, Polsku, v zemích ležících při dolním Dunaji, v jižní Rusi 
a j. Hnízdo mající podobu vaku bývá zavěšeno na nejkrajnějších 
rozsoších svislých větví vrbových, jež ptáci nejprve ovinou jemnými 
vlákny z lýčí nebo z konopí, vlnou, srstí kozí, psí neb vlčí. „V roz
soších oněch,“ praví Baldamus, „bývají založeny stěny pobočné, 
jež v nich nabývají opory. Ptáci pokračují dál a dále, až stěny 
poboční visící přes konečky rozsochů mohou býti dole staženy a 
činí ploché dno. Hnízdo má po té podobu košíčku s plochým 
okrajem a hnízda taková považovala se dříve za zábavná hnízda 
samečků. Ke hnízdivu užívá se vlny topolové neb vrbové, jež 
protkána bývá vlákny lýkovými, vlněnými a srstí; vlna semenná

Hnízdo mlynáříkovo.
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sbaluje se slinou, scupuje a splétá. Hnízdo má nyní podobu ko
šíčku se dnem tlustším, zakulaceným. Pak počnou zahrazovati po
stranní otvor, jejž uzavrou až na malou, okrouhlou dirku. Zatím 
zbuduje se zdola nahoru také druhá stěna. Jeden z okrouhlých 
otvorů opatří se nyní rourou, která jest 2—8 em dlouhá, kdežto 
druhý zůstává zatím oteřeným a toliko na kraji se uhladí a řádně 
utká. Po té jeden otvor se uzavře; ale neviděl jsem též hnízda 
s dvěma rourami. Posléze dno uvnitř hnízda vystele se ještě heb
kou, nesbalenou vlnou květovou a tu konečně stavba jest ukon-

Nedokončené hnízdo moudivláčkovo. j eg|. jedním z nejpodivuhod
nějších ptáků našich, kterýž 

i nejmrazivější dni zimní jasnými zvuky pískavými, které přechá
zejí u velmi umělý trilek, příjemně oživuje. Nenechává však po
zorovateli mnoho času z jeho náhlého zjevu na houští sněhem 
pokrytém se radovati, nebot sotva že svou krátkou píseň ukončí, 
skáče hbitě dolů a rovněž tak náhle zase zmizí, jako myška 
vklouzne do houští. A zde roztomilý ptáček ten vede si tak čile 
a hbitě, že často nelze zrakem ho sledovati. S křoví na plot, 
s tohoto mezi kořeny stromův, odtud do hromady kamení, na 
větve sousedního stromu létá a skáče s podivuhodnou čilostí a 
všude každou skulinu a štěrbinu bedlivě, leč přece velmi rychle

cena.“ Oba staří staví hnízdo 
společně a též oba sedí na 
bílých vajíčkách, jichž bývá 
obyčejně sedm. Něžní ptáč
kové tito patří k nejchoulo
stivějším ptákům pokojovým, 
kteří v zajetí zřídka déle vy
drží, pročež by se v klecích 
chovati neměli.

Z čeledi střízlíků, jež 
obsahuje četné druhy cizozem
ské, připomeneme tu pouze 
druh domácí, totiž střízlíka 
evropského (troglodytes par- 
vulus), ptáčka to dosahujícího 
jen as 9 em délky, z čehož 
ještě přes 3 em připadá na 
ocas. Peří jeho jest rezavě 
hnědé, na přič tmavěji pru
hováno, krk a hrud jsou čer- 
venavě bilé, na spodní části 
těla a bocích jsou hnědé vlny 
příční a téžna ocase, jenž 
bývá obyčejně zdvižen, jsou 
tmavé skvrny příční. Střízlík
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proslídí, do každé rozsedliny, do každé dirky ptáček ten vklouzne 
a když na druhé straně se zas objeví, čistí svůj jemný zobáček, 
mrská ocasem a chvílemi zazpívá veselou píseň. Zima nemá na 
něj ani sebe menšího vlivu, sníh není mu na závadu a ježto při 
své nepatrnosti může vklouznout! do všech skulin, nalézá obyčejně 
i v tuhé zimě dostatek potravy. Vždyť právě do skulin a štěrbin 
zalezli brouci přezimující neb jsou tam jejich larvy a vajíčka 
a diblíček tento jest jediný, jemuž není zabráněno vstoupiti do těchto 
zásobáren. Má-li však přece někdy nedostatek, odebere se jedno
duše na návštěvu k lidem a jest ve stájích a stodolách rovněž tak 
domovem jako ve křovích a plotech. Proto také tento pravý všudy- 
byl jest stále vesel, svého dobrého rozmaru nikdy nepozbývá a 
i tehdá, když příroda 
jest pusta a mrtva, když 
větve stromů zbaveny 
jsouce okrasy své holé 
trčí k nebesům, když 
země pohřbena jest pod 
sněhem a ledem a 
ostatní ptáci jsou tiši 
a mrzuti, zaznívá jeho 
jasný, veselý a příjemný 
zpěv a musíme se 
d iv iti, kterak střízlík 
z hrdélka tak malého 
může vyluzovati zvuky 
tak hlasité. Přece však 
jest mnohým neznám, 
poněvadž často se pře
hlédne; neboť při nej- 
menším domnělém ne
bezpečí ihned zmizí a 
je-li v houští, jest nesnadno, zvláště v létě, jej vypátrati. Též spatřuje 
se jen zřídka na místech otevřených, neboť v létání si právě ne
libuje ; jak velice jest čilý a hbitý v běhu a ve skrývání se, tak 
málo spoléhá na svá křídla. Proto vyhýbá se místům, na kte
rých není křovin a houštin, s patrnou úzkostlivostí věda, že by 
stal se kořistí číhajícího nepřítele, kdyby se mu v čas nepodařilo 
utéci se do myší díry. Ve svém lovišti však nebojí se žádného 
nepřítele a také se ho obávati nemusí, ježto jeho podivuhodná 
hbitost zachrání ho ode všech nástrah. Jak znamenitě dovede čí
hající kočce uklouznouti skoro pod samými drápy, bylo častěji 
pozorováno.

Při stavbě hnízda střízlík dává na jevo mimo nevšední ta
lent též svou neobyčejnou hbitost a vytrvalost. Tu jest patrně 
viděti, že v trpaslíku tom skrývá se velikán. Svou krásnou, na

Malý Brehm. II.

Střízlík evropský.



zpěv kanárkův upomínající písní již záhy v březnu, když prvé je- 
hnědy na lískoví a vrbách oznamují příchod vesny, okouzlil družku 
v houštích a křovích s nemalým úsilím a namáháním vyslíděnou a 
s myslí zpěvem povznesenou a nadšenou přikročuje též ke stavbě 
hnízda. Dvé, ba i tři hnízda veselý ženich počne přenáhleně sta
větí jsa puzen touhou neodolatelnou, leč jen na polo je vystavěv 
upouští od práce a odebere se jinam, až konečně samička zcela 
podtají vyhledá místa, kde má býti založena vlastní kolébka pro 
potomstvo. S největší horlivostí oba staří pracují o umělé stavbě 
snášejíce zelený neb suchý mech, hustě jej splétajíce a vnitřek 
vystlávajíce peřím. Brzo malý příbytek mající podobu koule s otvo
rem po straně a umístěný obyčejně v hustém křoví blízko země 
jest hotov a v dubnu samička snáší v něm šest až osm kulatých 
vajíček, jež na půdě sněhobílé neb nažloutlé zdobena jsou malými 
tečkami červenohnědými neb krvavými, na konci tupém často 
splývajícími ve věnec. Oba staří sedí na nich střídavě a za tř i
nácte dní vylíhnou se mláďata, jež dosti pozdě se vyvádějíce sé- 
sedávají si těsně vedle sebe na sousední větev, což jest roztomilým 
obrázkem rodinným. V červenci samička snáší po druhé. Jak 
otužilým a houževným střízlík jeví se na svobodě, tak choulostivým 
osvědčuje se v zajetí a podaří se jen velmi zkušeným milovníkům 
ptactva někdy po mnohých ztrátách zachovati jej po delší dobu. 
Proto lidé méné zkušení neměli by ani takových pokusů činiti> 
zvláště ježto milí ptáčkové tito mají mnoho nepřátel, kteří počet 
jich značně ztenčují.

Za přechod k čeledi pěvců vlastních třeba pokládati rod 
drozdů mnohoklasýcli (miminae), ptáků to, kteří jsou proslulí 
nikoli vlastním zpěvem, nýbrž nápodobením nejrozmanitějších zvuků. 
Ze šestnácti druhů rodu tohoto, jež žijí v Americe od spojených 
státův až po Patagonii a též jsou zastoupeny na ostrovech zápa
doindických a Galapagských, jest zvláště znám mnohohlasý drozd 
severoamerický, který slově mimus polyglotta, ježto často bývá. 
živý dovážen do Evropy. Poněvadž v Americe dobrý zpěv ptačí 
zřídka jest slyšeti, již i zpěv méné lahodný budí pozornost a tím 
lze si vysvětliti, proč ve zprávách amerických zpěv drozda tohoto 
tak se vynáší. Co však se týká nápodobení zvuků jiných ptáků, 
některých ssavcův a j., třeba zprávám těm přisvědčiti. „Jeden
kráte ,“ vypravuje Gerhardt, „pozoroval jsem samečka zpívajícího 
v našem sousedství. Jak obyčejně zvuk vábivý a zpěv střízlíka 
amerického činily téměř čtvrtý díl jeho písně. Počav zpěvem ptáka 
tohoto nápodobil pak vábivý zvuk vlaštovky nachové a končil křikem 
sokola vrabcovitého; po té odletěl se suché větve, na které dotud 
seděl, a letě ozýval se vábivým zvukem sýkory dvoubarvé a drozda 
stěhovavého. Běhaje po plotě s křídloma svislýma a ocasem nad
zdviženým zpíval jako lejsek a tangara, vyluzoval zvuk vábivý 
jako černohlavý brhlík, pak zaletěl do ostružin a utrhl tam ně-
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kolik bobulí a po té křičel jako datel zlatý a křepelka virginij- 
ská; spatřiv kočku, která plížila se kolem pařezu, vrhl se na ni 
s pronikavým křikem a když kočka dala se na útěk, zpívaje vznesl 
se na onu větev a počal píseň svou znova.“ V lese nápodobí pták) 
lesní, na blízku lidí však vplétá do zpěvu svého všecky ony zvuky, 
které slyší poblíže dvorů. Tu nejen kokrhá jako kohout, kdáká 
jako slepice, káchá jako kachny, kejhá jako husy, štěká jako pes, 
mňouká jako kočka a chrochtá jako vepř, nýbrž nápodobí co nej- 
věrněji i vrzání dveří, pískání korouhvičky na střeše, klapání mlýna, 
skřípání pily a mnohé jiné zvuky.

Čeleď pěvců vlastních konečně obsahuje skoro čtyři sta roz
ličných druhů, které rozšířeny jsou po všech dílech světa, hlavně 
však v mírném pásmě evropském a asijském. Všickni živí se hmy
zem, jen na podzim bobulemi a to někdy i výhradně. Jejich zvučné 
a melodické hlasy oživují lesy a nivy, háje i sady, pole i luhy, 
oblažují srdce naše a povznášejí mysl.

Ptáci sem náležící dělí se na dvě veliké skupiny, totiž pě
nice a drozdy.

Ke pěnicím patří nejprve pěnice modrá (accentor modu- 
laris), jež jest zbarvena jako vrabec, na hnědé půdě tmavě čár
kována. Vyskytuje se v celé Evropě až po severní Švédsko; do 
Evropy střední přilétá uprostřed března a odlétá mezi polovicí 
září a počátkem října do jižní Evropy neb až do severní Afriky. 
Nejmilejším bydlištěm jejím jsou hustá křoví a trnité živé ploty, 
jež žijíc samotářsky prolézá po způsobě střízlíkův, a zřídka obrací 
k sobě pozornost, poněvadž jest bezstarostna a s jinými ptáky za
chovává mír. Hnízdo staví si jako mnohé jiné pěnice na místě 
velmi skrytém skoro při samé zemi a pěkně hustě, při čemž po
užívá mnoho čerstvého mechu. Násada prvá, jež připadá na měsíc 
květen, záleží ve čtyřech až šešti, druhá pak, připadající na čer
venec obyčejně ve čtyřech vajíčkách barvy modrozelené.

Zpěv pěnice této jest sice nehrubě krásný, leč veselý a pří
jemný; skládá se z několika málo zvuků, které spojují se ve ví
řivou směs. Vábivý zvuk její zní jako „dy dui dyi“ nebo „ s ry sry ;“ 
letíc volá „bibibil“ a úzkost dává na jevo jasným „dydý.“

Její sestra v Alpách žijící, totiž pěnice podíiorní (accen
tor alpinus) opouští jen v době nouze své bydliště horské a obje
vuje se pak také níže na blízku lidských obydlí, jež však zase 
opouští, jakmile objeví se prvá znamení blížící se vesny, a vrací 
do svého vysokého sídla, kde žije obyčejně několik rodin pospolu. 
Chůze její jest dílem skákavá, dílem kráčivá, sedíc mrská často 
ocasem a při tom rychle se uklání. Létá sice rychle, ale zřídka 
daleko; je-li vyrušena, skrývá se ráda v trhlinách skalních a dě
rách pod balvany, kde se též hnízdí. Hnízdo jest tvaru velmi pěk
ného uděláno jsouc z mechu a stébel travních a uvnitř dobře vy
stláno nejjemnějším mechem neb vlnou, žíněmi koňskými a srstí
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kravskou. Samička snáší čtyři až šest modrozelených vajíček; 
prvá násada připadá na poslední dni měsíce května, druhá do po
lovice července. Zpěv její jest hvízdavý a příjemný a upomíná 
velmi na zpěv chocholoušův; potravou jest jí dílem hmyz, červi 
a plži, dílem semena a bobule. Její veselost a přítulnost, její 
příjemný zpěv a snadná výživa činí ji oblíbeným ptákem pokojo
vým, který bohužel chytá se tak horlivě, že ony osamělé výšiny 
stávají se čím dál tím mrtvějšími a smutnějšími.

Mezi pěnicemi (silviae) pokládá se za jednoho z nejlepších 
pěvců pěnice cernohlavá neboli cernohlávek (silvia atricapilla). 
Přes prosté zbarvení své jest to pták velmi pěkný, ovšem hlavně 
pro svou stejnoměrnou, štíhlou postavu a své zářící, chytře hledící 
oči. Jest barvy svrchu hnědošedé s nádechem poněkud zelenavým,

vespod jasně šedé, 
na hrdle bělavošedé, 
na temeni černé, leč 
jen sameček, neboť 
samičky a mláďata 
mají témě hnědé. Co 
se týká zpěvu, jest jí 
nejbližší pěnice 
slavíková (silvia 
hortensis), jež jest 
svrchu a též na hla
vě skoro hnědá, na 
hrdle však a vespod 
čistě bílá. Téměř téže 
barvy jest obecně 
známá pěnice pod
krovní (silvia cur- 
ruca), jež liší se od 
předešlé j en velikostí 

a bílými vnějšími pery rýdovacími. Jest nejmenší z našich pěnic 
domácích, ale jedním z nejhorlivějších a nejvděčnějších pěvců. 
Rovněž příjemně zpívá pěnice popelavá (silvia cinerea), jež jest 
svrchu barvy hnědošedé neb načervenalé, na hrudi a hrdle čistě 
bílé, na voleti a bocích s nahnědlým nádechem; nejkrásnější péra 
rýdovací jsou vně bílá. Největší ze všech pěnic jest pěnice vlaská 
(silvia nisoria), jež jest vespod na bílé půdě jako krahujec šedě 
šupinatá, svrchu olivově hnědošedá, na temeni o něco málo tma
vější. — Pěnice připomenuté vyskytují se u nás všude více neb 
méně hojně a patří k nejpříjemnějším a nejužitečnějším ptákům, 
kteří nás svým zpěvem obveselují a zahubí množství hmyzu; 
jen v pozdním podzimu živí se též bobulemi, v jižní Evropě také 
fíky, pročež se tam horlivě pronásledují, zvláště ježto svou tuč
ností dráždí chuť člověka. A tomuto opovržení hodnému hromad



149

nému vraždění ptáků zpěvavých v krajinách jižních neučinila se 
dosud přítrž, poněvadž se tam stalo takřka řemeslem, kterým mnozí 
lidé se živí.

Pamětihodno jest, že pěnice černohlavá vyskytuje se též na 
ostrovech kanárských a to, jak se zdá, zhusta. Jest to týž pták, 
o kterém Alexander Humboldt zmiňuje se praví, že ze všech ptáků 
na ostrovech oněch žijících zpívá nejkrásněji, nazývá se kapriotem 
a v Evropě jest neznám. „Miluje,“ podotýká dále, „svobodu tak 
vroucně, že nelze ho nikdy ochočiti. Podivoval jsem se jeho libému, 
melodickému tlukotu v zahradě u Orotavy, leč nemohl jsem ho 
pozorovati dosti z blízka, abych určil, ke kterému rodu patří.“ 
A přece přírodopisec ten slyšel téhož ptáka ve svém parku tegel- 
ském u Berlína, v němž jsa chlapcem se proháněl tak často. 
„Zvláštní to omyl velikého muže,“ praví Bolle, „který by byl delší 
pobyt objasnil! Zvláštní to nejistota, v níž genius století tehdá 
počínajícího nepoznal hlasu ptačího, který na březích jezera tegel- 
ského tak často musil slyšeti, jehož opětování však u paty Teydu 
při břehu odlehlého ostrova stěží mohl očekávati.“ Dále vypravuje 
o jedné pěnici černohlavé, která žila na jednom z oněch ostrovů 
v zajetí, toto: „Hlavní město Kanarie vzpomíná si ještě na ka- 
priota patři vší ho jeptišce, která dávajíc ptáčeti ještě mladému den 
co den potravu několikrát na ně volala: „Mi niňo chiceritito (mé 
roztomilé robátko), kterážto slova brzo beze vší obtíže hlasitě a 
zvučně po ní říkalo. Lid byl všecek užaslý neobyčejným zjevem 
slyše mluviti ptáka zpěvavého. Po několik let obecenstvo poslou
chalo jej s rozkoší a odchovatelce jeho nabízeny za něj veliké 
summy. Ale nadarmo. Nemohla se rozloučiti se svým miláčkem, 
který byl její veškerou radostí, jejím jediným štěstím v životě. 
Čeho však nedokázaly ani stkvělé nabídky, aby totiž odloučila se 
od svého miláčka, to dokázala zlomyslnost, kteráž ani u mírných, 
přívětivých obyvatelův ostrovů kanárských není zcela potlačena; 
pták byl ubohé závistivou rukou otráven. Než pověst jeho jej 
přežila a ještě dlouho budou si o něm vyprávěti v Cindadě de las 
Palmas.“ U nás slyšeti jest vábivé zvuky ptáka tohoto „tak, tak, tak “ 
již v polovici dubna a o několik dní později počíná též svůj krásný, 
velmi rozmanitý, melodický a se zvuky flétnovitými smíšený zpěv, 
k němuž později přiměsuje též části písní jiných ptáků, zvláště 
slavíka, žluvy, drozdův a j. Tak zpívá skoro po celý den, od rána 
až po dobu, ve které nás opouští a která připadá na měsíc září. 
Lesy listnaté, jehličnaté i smíšené jsou jeho oblíbeným bydlištěm; 
též usazuje se v sadech, ve kterých jsou křoví a houští, a ještě 
častěji v parcích. Rád vyhledává po svém návratě starého by
dliště svého a tam se usazuje a hnízdí, nebyly-li tu za jeho ne
přítomnosti učiněny větší změny neb nebyl-li roku předešlého 
příliš znepokojován. S počátku zdržuje se obyčejně na místech 
vlhkých, u příkopů, na březích potoků, rybníkův a v zelenajících
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se keřích angreštových a rokytí, které mu poskytují ochrany i po
travy. Nastane-li sychravé počasí, sousední párky často přidružují 
se k sobě zdroje potravy společně vykořisťujíce. Tu požívají bo
bulí, kterých čas ušetřil, a každý nalezený hmyz ueb larva jest 
jim vítanou pochoutkou. V takovéto krušné době drží se nízko 
při zemi, jíž jindy se vyhýbají. Peří zježí a pták jindy tak čilý, 
hbitý, obratný a veselý poskytuje pohledu velmi smutného. Avšak 
zlaté paprsky jarního slunce celou přírodu probouzející a oživu
jící a příznivější počasí brzo jej zase promění a navrátí mu jeho 
veselou povahu.

Hnízdo staví si vždy v hustém křoví ze stébel; samička snáší 
čtyři až šest vajíček, jež na půdě barvy masové zdobena jsou 
tmavějšími tečkami, skvrnami a čarami. Oba staří sedí na nich 
střídavě a oba lnou ke mláďatům s velikou láskou.

Výborní pěvci jsou též někteří budníčkové, již staví si hnízda 
v podobě pece se vchodem se strany. Jsou to štíhlí ptáci zvící 
pěnice podkřovní a zvláště pamětihodní jsou budnícek lesní 
neboli sýkavka (phylloscopus sibilatrix), jež jest svrchu olivově 
zelená, vespod bílá, na hrdle a po stranách hlavy bledě žlutá, 
buduíček větší (phyll. trochilus), jehož svrchní část těla jest 
více hnědavá, spodní pak bledě žlutá; nejslabší pěvec mezi ptáky 
těmito jest budnícek menší (phyll. rufus). Proslulý však jest 
svým krásným zpěvem blízký příbuzný ptáků těchto, totiž náš 
sedmihlásek (hypolais icterina) a ještě více jeho druh jižní (hy- 
polais polyglotta).

Kdežto pěnice jsou odkázány žiti v nízkých křovích a proto 
zbarveny jsou prostě, vidíme budníčky nej častěji v korunách stromů 
vyplňovati jejich úkol v hospodářství přírody. Jako u velmi mno
hých tvorů, kteří zdržují se v přitlumeném světle v listí vysokých 
stromů, shledáváme i u budníčků barvy podle toho změněné. Byť 
nedosahovaly oné živosti, jakou spatřujeme na papoušcích a jiných 
ptácích tropických, přece žlutozelený nádech postačí, aby budníčky 
jako rosničku a množství zelených housenek učinil méně viditel
nou; a tato snaha přírody takovými ochrannými barvami zrak ne
přátel více neb méně klamajícími zabezpečovati život jednotlivým 
tvorům jest jedním z nejzajímavějších a nejpoučnějších momentů 
v životě živočišstva. Též jest pozoruhodno, že skoro všickni ptáci 
tito jsou stejně zbarveni, pročež jednotlivé druhy stěží se mohou 
rozeznati a třeba jest vyhledávati jiných význačných známek, aby 
bylo lze je určití.

Ptáci tito nejen obveselují nás svým příjemným zpěvem, 
nýbrž zdržujíce se v korunách stromů konají též prospěšné služby, 
kteréž uznávají i zkušení lesníci a rolníci, hubíce nesčíslné množství 
hmyzu, kterého ptáci jiní nedosahují. Bohužel však většina jich hnízdí 
se sice v dosti umělých, leč obyčejně nízko umístěných hnízdech, 
která jsou vydána v šanc všem možným nebezpečenstvím, dravcům,
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rejskům a hlodavcům, ještě více však nepříznivé povětrnosti, což 
jejich množení jest značně na ujmu.

Zvláštním způsobem života a rázem zpěvu svého vyznačují 
se rákosníci, již žijí v bažinách, na pokraji rybníků, řek a jezer, 
kde roste rákosí, rokytí, sítí, vysoká tráva a křoví vrbová.

Procházíme-li se v tiché noci jarní podle osamělé vody rá
kosím a křovím vroubené, slyšíme, byt i husté oblaky byly zabalily 
lunu a staré duby a sosny na břehu se vypínající ještě více za
temňovaly rákosí, zpěv jednoho ptáka, totiž rákosníka velikého 
(acrocephalus turdoides) a plné, zvučné a rozmanité tony, které 
vydává, zvláštním rázem svým nemálo nás dojímají. Když pak luna 
opět se objeví a svou stříbrnou záři rozlévá po hladině vodní, rá- 
kosník zpívá horlivě dále a mnohdy i po celou noc. Též druhého 
jitra  a v každé době denní až do večera slyšíme jeho zpěv a to 
od počátku května až do polovice června. Tu také vidíme, kterak 
pták ten v rákosí čile poskakuje, někdy šplhá po třtině vzhůru 
a škubavě poletuje, při čemž opisuje čáry vlnité. „Tak, tak “ zní 
jeho zvuk vábivý a zpěv jeho skládá se hlavně z křehotavých 
zvuků „dorre, dorre, dorre, karre, karre, karre, kerr, kerr, kerr, 
kei, kei, kei, kei, kyt“, leč přece nezní nepříjemně. Zpívaje vede 
si vážně; jsa vzpřímen a maje křídla svislá, ocas roztažený, hrdlo 
velmi nadmuté a zobák obrácený vzhůru sedí na houpavém stéble, 
čepýří a spoušti střídavě peří na temeni, někdy také na ostatním těle, 
tak že vypadá značně větší než jindy a poskytuje pěkného pohledu.

Rákosník veliký jest 21 em zdélí, svrchu tmavohnědý, vespod 
rezavě žlutavobílý, na hrdle a uprostřed hrudi jasnější; péra rý- 
dovací mají na konci puštěnou plavobílou obrubu. Šídla, vodo- 
měrky, jepice, komáři a jiný hmyz, jehož larvy žijí ve vodě, jsou 
jeho hlavní potravou; hmyzu tvrdšího, broukův a j. požívá as jen 
někdy. Ačkoli vrací se k nám ze zimního příbytku svého již ke 
konci měsíce dubna, přece hnízdí se teprv na začátku neb kolem 
polovice června. K tomu cíli vyhledá si místa, kde více, obyčejně 
čtyři, zřídka pět neb nanejvýš šest třtin  jest tak blízko sebe, že 
mezi nimi může vystavěti si hnízdo, jež k nim připevní vetká- 
vaje je do jeho stěn. Látkou stavební jsou mu hlavně suché tra 
viny a stébla, jež jsou čím dále dovnitř tím tenčí a někdy bývají 
promíchána lýčím kopřivovým, vrbkou, vlnou semennou, ba i pa
vučinou housenčí, vlákny konopnými a vlněnými nebo bývá uvnitř 
vystláno korunami rozmarinovými, koňskými žíněmi a podobnými 
věcmi. Bývá velmi hluboké a obyčejně ve výši, ku které voda 
nevystoupí, i kdyby jí nad míru přibylo, zřídka celý metv nad 
hladinou vodní. Samička snáší čtyři až pět vajíček, jež na půdě 
namodralé neb šedě zelenavobílé zdobena jsou skvrnami, tečkami 
a šlehy tmavohnědými, olivově šedými a barvy břidlicové. Za č tr
nácte dní, v kteréžto době samička bývá v sedění několikráte 
denně vystřídána samečkem, vylíhnou se mláďata a za krátký čas
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sedají jako staří na třtinách stále hlásíce se křikem o potravu. 
Sotva že ještě mohou létati, jeví již neobyčejnou hbitost ve špl
hání; když ještě sedí ve hnízdě, jsou již starým velmi podobna a 
po prvém pelichání lze je od nich sotva rozeznati. Pozorovati 
lze ptáky tyto jen zřídka, poněvadž toliko sameček objevuje se na 
místech, kde lze nám jej spatřiti; leč za tiché povětrnosti můžeme

pozuati podle pohybu rákosí, 
kterým směrem a jak rychle 
a hbitě hledí se vzďáliti. 
S úžasnou hbitostí a obrat
ností pohybují se po kolmých 
třtinách nahoru a dolů a to 
nikoli směrem přímým jako 
datel, nýbrž šikmým, oběma 
nohama chápajíce třtinu a 
jednou nohou po druhé po
stupují. Jen neradi nechávají 
se pohnouti k letu a létají 
zřídka daleko a vysoko ; 
při tom pohybují se šku
bavě v čáře vlnité rozšiřu
jíce ocas na způsob vějíře, 
poněkud jej spouštějíce a 
křídloma svištíce. Pohyb je 
jich po zemi jest kráčivý, 
v trávě skákavý; lovíce hmyz 
jsou velmi opatrní, aby po
hyby rákosí kořist nezapla- 
šili. Více párků pospolu se 
nesnáší, sváry a hašteření ne- 

Rákosník veliký. mají konce a často hledí se
vzájem z rákosí vypuditi.

Kromě Veliké Britannie rákosník veliký obývá od jižního 
Švédská na rovinách Evropy mírné a jižní jakož i v západní Asii. 
K rákosí lne tak velice, že někdy usazuje se i na blízku měst a 
vesnic, kde toto roste, a naopak opovrhuje i nejlepšími místy, na 
kterých rákosí není. Přilétaje k nám ke konci dubna opouští nás 
v srpnu neb září poletuje od vody k vodě a zalétaje nejen do 
severních a středních, nýbrž též do jižních krajin afrických.

Od ptáka tohoto liší se skoro jen velikostí rákosník obecný 
(acrocephalus arundinaceus), jenž dosahuje pouze 14 em délky. 
Jest rozšířen od jižního Švédská po celé Evropě a západní Asii a bydlí 
v rákosí a rokytí větších rybníků neb řek. Jako pták předešlý 
staví si hnízdo nad vodou zavěšuje je na několik třtin  a užívaje 
celkem týchž látek stavebních. Též svým chováním podobá se 
velmi rákosníku velikému. Jako onen bývá dobře skryt, tak že
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spatřujeme jej zřídka. I on šplhá po rákosí velmi hbitě a též 
zpěv jeho podobá se velmi zpěvu rákosníka velikého, jen že skládá 
se ze zvuků vyšších, které znějí jako „tiry, tiry, tiry, tir, tir, tir, 
cek, cek, cek, cek, cerr,cerr, cerr, tiry, tiry, čerk, čerk, čerk, heid, 
heid, hýd, tret, tret, tre t.“ Vábivý zvuk jeho jest laskavé „čeče“, 
kdežto chraptivé „šnarr“ jest výrazem 
nevole a starosti. Byl-li pták tento 
vyrušen, skrývá se do rákosí a když 
myslí, že nebezpečí minulo, vystupuje 
zase do výše, aby poohlédl se po ru 
šiteli svého klidu, pak rychle zmizí a 
tak hned se zase neobjeví. V době pá
ření samečkové honí se hašteříce se 
a štěbetajíce od rákosí k rákosí, od 
křoví ke křoví a vítěz vrací se vítězo
slavně ke své vyvolené družce, honí 
se za ní a hledí získati si její náklon
nost. Tato hra počíná se několik dní 
po zničeni hnízda mezi samečkem a 
samičkou znova. Při takovýchto příle
žitostech lze ptáčky tyto jindy opatrně 
se skrývající nejlépe pozorovati, ježto 
zapomínajíce nebezpečí a obvyklé opa
trnosti objevují se na rákosí nebo křo- Hnízdo rákosníka obecného, 
vích neb létají přes vodu a nazpět.

Kolem polovice června samička snáší tři až pět vajíček, jež 
na půdě zelenavobílé neb šedavobílé zdobena jsou tu hustěji, onde 
řidčeji skvrnami olivově šedými nebo hnědými a též popelavými 
Staří v sedění se střídají a za čtrnácte dní vylíhnou se mláďata,
s nimiž onino na konci července nebo v srpnu počínají poletovati
s místa na místo, pak vydávají se na pout do Afriky a někteří
z nich zalétají až k mysu Dobré Naděje.

V týchž končinách jako ptáci tito rozšířen jest rákosník 
menší (acrocephalus phragmitis), jenž dosahuje 13 em délky, jest 
svrchu plavohnědý a tmavě skvrnitý, vespod pak slabě rezavě na- 
hnědlý a bělavý. Jest to rovněž pták velmi čilý a hbitý, šplhá 
ještě rychleji a obratněji než rákosníci předešlí a posloucháme-li 
pozorně, slyšíme jeho luskavé zvuky vábivé „tak, tak “ ; sameček 
často sedává na vrcholu rostlin bahenních nebo křoví nebo šplhá 
a běhá velmi hbitě, létá škubavě a nepravidelně, pak zpívaje šplhá 
šikmým směrem vzhůru a zvolna se zase spouští. Jeho prostý 
zpěv skládá se ze stoupajících a klesajících trilků flétnovitých. 
Rozličný malý hmyz a mimo to též bezinky a jiné bobule jsou 
jeho potravou. Hnízdo si staví bud rovněž v rákosí neb na suché 
zemi poblíže vody neb ve křoví. Samička snáší v červnu pět až 
šest vajíček, jež jsou na půdě špinavé neb do Šeda bilé známe-
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Dána a mramorována nelesklými a nezřetelnými skvrnami a hnědo- 
šedými a šedými tečkami. Mláďata opustivše hnízdo s počátku 
nelétají, nýbrž jako myši prokluzují nejhustšími rostlinami vodními. 
As na konci září neb na počátku října celá rodina odlétá na jih, 
aby ve střední Africe přezimovala.

Blízcí příbuzní ptáků těchto jsou trpaslíci mezi ptactvem 
naším, totiž králíčkové neboli zlatohlávkové, jichž známy jsou dva 
druhy. Králíček neboli zlatohlávek obecný (regulus cristatus) 
jest svrchu olivově plavozelený, vespod rezavě žlutavobílý, po stra
nách rezavě nahnědlý a na hrdle bělavý. Na temeni má široký 
pruh barvy šafránové, jež po obou stranách přechází v barvu zlato
žlutou, která jest ovroubena černou čarou podélnou; přes křídla 
táhnou se na přič šedobílé pruhy. Délka nepatrného ptáčka tohoto 
činí 9 6 em.

Téže velikosti jest králíček neboli zlatohlávek ohnivý 
(regulus ignicapillus), jenž má na temeni krásný pruh barvy tmavě 
pomerančové a nad očima bělavé proužky; přes oči pak táhnou 
se proužky černé. Hlava po stranách jest více popelavá, svrchní 
část těla jasně olivově zelená, spodní našedivěle bílá, brada a 
hrdlo rezavoplavé do hnědá. Vše ostatní jest jako u ptáka p ře 
dešlého, jen že o něco živěji zbarveno.

Domovem králická obecného jest celá Evropa až daleko na 
sever a celá Sibiř až po Arnur, kdežto králíček ohnivý bydlí více 
v Evropě jižní. Oba žijí hlavně v lesích jehličnatých, leč ve společ
nosti rozličných druhů sýkor poletují též po lesích listnatých a 
našich zahradách. Jisto však jest, že smrk v zahradě ihned přivábí 
všecky králický tudy táhnoucí, jakmile jej spozorují. Jest ihned 
viděti na chování těchto nepatrných :ptáčků, jak velice takový to 
strom vyhovuje jejich náklonnosti a choutkám. Často spouštějí 
se tak nízko, že lze je zřetelně pozorovati a skoro rukou jich 
dosíci. Veliký neklid a těkavost jsou hlavními rysy jejich povahy, 
zvláště králická ohnivého. Pohledu vskutku podivuhodného po
skytuje roztomilý ptáček tento, když peří na temeni zježí v chochol 
a ozářen jest paprsky slunečními. To činí zvláště v době páření, 
kdy oba druhy často dávají se do zpěvu a jsou velmi ohnivý. Roz
čilený sameček nadzdvihuje poněkud křídla, zježuje peří na temeni, 
natahuje krk do výše, pobíhá jako ztřeštěný kolem samičky, 
pronásleduje prchající a často opětovaným „sisisi“ hledí ji k sobě 
přivábiti. Samečkové v době této svádějí častěji prudké boje.

V květnu králíčkové hnízdí se po prvé, v červenci po druhé. 
Hnízdo podoby iníčovité a stěn velmi tlustých staví si skoro vždy na 
stromech jehličnatých v hustých haluzích. „Samička, kterou sameček, 
když snáší látky stavební, mnohdy doprovází, ale při tom právě tak 
zřídka podporuje jako při práci samé, potřebuje ke stavbě hnízda 
nejméně dvanácti, někdy také dvaceti dní. Nejprve splétá částečně 
letmo s velikou obratností větve, po té vyplňuje prostory a pak
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teprve pracuje o stěnách. Prvá vrstva hustě a pevně propletená 
záleží v lišejnících smrkových a mechu stromovém, kteréžto látky 
mnohdy promíchány jsouce trochou mechu zemního a chlupy srn
čími nabývají náležité pevnosti pavučinami housenčími, jimiž opřá- 
dají se zvláště větve nesoucí hnízdo; kotlinka bývá vystlána četnými 
pery drobných ptáků, jež na vrchu vesměs obrácena jsou dovnitř; 
na kraji potud vyvstávají, že zakrývají částečně otvor.“ Násada 
prvá záleží v osmi až deseti, druhá v šesti až devíti vajíčkách, 
jež jsou skořápky velmi tenké a křehké a na půdě bělavošedé 
nebo bledě masové pokropena jsou tečkami jako hlína šedými a 
na konci tupějším hustšími. Mláďata staří vychovávají velmi pe
člivě krmíce je jen nejdrobnějším hmyzem a jeho vajíčky, při 
čemž jest jim velmi se namáhati. Zvláště samička jest činná a 
hledajíc potravy bývá 
z pravidla doprovázena 
samečkem. Velmi be
dlivě a horlivě prohle
dává větve a listí stro- 
mův a ostrým zobáčkem 
svým sebravši větší po
čet drobného hmyzu a 
jeho vajíček letí s ním 
ke hnízdu. Když mlá
ďata se vyvedou, staří 
létají s nimi po lese 
s místa na místo, leč 
vždy zase vracejí se, 
zvláště k večeru, do 
svého příbytku. Brzo 
po rozloučení s mláďaty
staří počnou hnízditi se po arune. v poazimu a v zime vetsi pocei 
králičím se sdruží a přimísí se k sýkorám s místa na místo po
letujícím.

Čeleď strdimilů, kteří žijí v Africe, Asii a Oceánii zahrnuje 
drobné a ozdobné ptáčky, kteří stkví se z části barvami nejnád
hernějšími lesku kovového, jimiž upomínají na kolibříky. Jsouce 
nejen podle pohlaví, nýbrž i podle doby roční rozličně zbarveni 
oživují po párech neb rodinách křoví, leč shromažďují se u větším 
počtu, jakmile některá rostlina medouosná, jako na př. nopál neb 
mimosa (citlivka) jest v rozkvětu; tu náruživě sbírají m edis hmyzem, 
který jím rovněž byl přiváben. V krajinách, ve kterých strdi- 
milové se vyskytují, jsou časti a nádherou stkvoucích barev svých 
jsou křovinám, lesům a zahradám neobyčejnou ozdobou. V době 
lásky samečkové svou krásou se honosící provozují zvláštní hry, 
které provázejí veselým a dosti pěkným zpěvem. Hnízdo uměle 
vystavěné bývá na tenkých větvích a vajíčka, jichž bývá počet

Králíček ohnivý.
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skrovný, jsou bílá jako pacllý sníh. Strdimilů rozeznává se asi 
sto dvacet druhů, z nichž nejvíce žije v Africe. Zvláště paměti
hodný mezi nimi jest strdimil kovový (nectarinia metallica), 
prvý to pták africký, s kterým setkáme se, když od severu po
stupujeme do nitra Afriky. Hlava, krk, hřbet a lopatkové krovky 
samečkovy jsou kovově zelené, letky a péra rýdovací černomodré, 
pásek hrudní a kostřec fialově lesklé a spodní část těla jest tvrdě 
žlutá. Délka těla činí 15, dvou prostředních per ocasních 9 em. 
Samička jest svrchu jasně olivově hnědá, vespod sírožlutá, na 
letkách a ocase jest jasnější obruba; mláďata podobají se sa
mičce, ale jsou barev ještě bledších. Domovem krásného ptáčka 
tohoto jest Abessinie a nitro Afriky. Poletuje od květu ke květu,

sbíraje med a lapaje drobný hmyz a 
mouchy, křiče a zpívaje stále věrně 
provází svou vyvolenou družku, k níž 
lne s velikou láskou a již volá něžným 
„čaj, čéhy, čé, či.“ „Zpěv jeho počíná 
se obyčejně zvuky „ta, tai, ta ity“ a 
pak plyne dále jak u mnohých rákos* 
níků dosti spleteně, ježto pěvec při- 
měsuje k němu zvuky podobné předení 
a řehtání. Při tom čepýří peří na 
hlavě, spouští křídla jen poněkud je  
rozestíraje, vzpřimuje ocas, tak že 
stojí téměř kolmo, točí a obrací se
na všecky strany a' peří jeho září
v paprscích slunečních leskem oslňu
jícím. Jako páv dovede dobře oce- 
niti nádheru barev svých, i hledí 
k tomu, aby každá část roucha jeho 
ukázala se co nejstkvéleji. Samička 

opičí se po něm způsobem rozmanitým v každém pohybu, pokud to
dovede. Ale právě tak veliká jako něžnost jest i jeho žárlivost. V okrsku
svém nestrpí žádného samečka jiného vrhaje se prudce na ka
ždého vetřelce, pronásleduje ho co nejkrutěji vzduchem a nejhor
ším trním a neustávaje, dokud nezažene ho za hranice svého 
panství.“ Ráno a večer chová se tiše a klidně, ale za vedra po
ledního, kdy všickni ptáci uchylují se do stínu a tam si hoví, 
vede si nejveseleji. Ptákům jiným nehrubě se vyhýbá a též lidé 
mohou se k němu dosti přiblížiti a jej pozorovati.

Velmi četné druhy pěvcův obsahuje skupina drozdů, silných 
to ptáků, jichž většina žije v Evropě a v mírném pásmě asijském 
a severoamerickém; jen málokteří bydlí v krajinách tropických. 
Jsou to vesměs ptáci lesní, kteří melodickým zpěvem svým zelená 
loubí lesní podivuhodným způsobem oživují.

Miláčkem všech horalů jest náš zpěvný, ozvěnu budící drozd

Strdimil kovový.
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obecný (turdus musicus), král pěvců lesních. Jest 22 em zdélí, 
svrchu olivově šedý s jasnou obrubou, vespod žlutavě bílý s hně
dými skvrnami tříhrannými neb vejčitými, jež jsou na břiše 
řidčí ; krovky jsou svrchu zdobeny hrotitými skvrnami barvy re- 
zavožluté.

Domovem mistrného pěvce tohoto jest větší část Evropy, 
odkud drozd na podzim zalétá, jak se zdá, až do severozápadní 
Afriky a v březnu se zase vrací. Velmi zvučný, rozmanitý a nad 
míru příjemný zpěv jeho, jenž z rána a u večer slavnostně za
znívá s vrcholů vysokých stromů již od té doby, kdy počnou odí- 
vati se prvou zelení, a jejž v horách ozvěna zvučně několikrát 
opětuje, jest duší našich lesův a míse se ve vání jarního větérku 
a v bublání lesních potůčků působí magicky na náš sluch a naši 
mysl. Úžasně střídavé a rozmanité jsou jednotlivé slohy zpěvu, 
ba pěvec ve víru tonů zdá se často vyhledávati nových forem. 
Jako slavíka, tak i drozda pokládáme v takovýchto chvílích nad
šení za schopna nových vynálezů hudebních. Pro pokoj zpěv 
jeho jest příliš silný; chceme-li ptáka toho chovati v kleci, patří 
před okno, kde v městech oživuje celé ulice. Mimo zvučný zpěv 
drozd vyznačuje se ještě příjemným šveholením, jež v zimě ukrátí 
nám doma zaměstnaným mnohou hodinu I jest tomu, kdo v pří
rodě pěvci oživované nalézá útěchu a dochází osvěžení a zota
vení, nerozluštitelnou hádankou, jak pro ukojení pouhé choutky 
někdo může tvory tak ušlechtilé usmrcovati; ovšem zajetí v těsné, 
špinavé kleci při nedostatečné potravě není také osud záviděný 
hodný. Avšak k těmto otázkám více ideálním přistupuje ještě 
otázka ekonomická, jež týká se letní potravy drozdovy. Tato totiž 
záleží ve hmyze, červech a plžích, jimiž drozd též krmí svá mlá
ďata, a tak zahubí jich veliké množství. Patří tedy k ochráncům 
lesa a zasluhuje i z té příčiny ochrany lesníkovy.

Hnízdo staví si nejčastéji v hustém jehličí asi ve výši 
dvou metrů z tenkých, suchých haluzí, lodyh, lišejníků, mechu 
stromového a zemního, z tenkých kořínků neb větví a podobných 
věcí; vnitřek vystlává hladce a pevně zetlelým a rozkousaným 
dřevem, jež slepuje slinou, uhněcuje zobákem a velmi pěkně uhla- 
zuje. Na počátku dubna samička snáší čtyři až šest vajec sko
řápky hladké a leské, jež na půdě intensivně zelenomodré po
kropena jest drobnějšími nebo hrubšími, černými neb černohnědými 
skvrnami. Oba staří sedí na nich střídavé a za třinácte nebo 
čtrnácte dní vylíhnou se z nich mláďata, jež rovněž oba krmí a 
vychovávají.

Mimo dobu páření, kdy v rozkoši lásky a zpěvu často zcela 
na blízku lovce provozuje svůj lesní koncert sedě na vrcholu 
stromu, drozd obecný pečlivě se skrývá. Létá ze všech příbuzných 
svých nejrychleji a to často přes větší prostory a místa otevřená, 
podle břehů potoků sem a tam hledaje potravy. Na podzim drozdi
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obecní spojují se s cvrčalami v hejna, navštěvují s nimi též vinice 
a tu ve společnosti svých žravých soudruhů chytivše se do záhub- 
ných ok berou za své neb bývají lapeni na čihadla; takto bývá 
mnohdy značný počet těchto užitečných a líbezných pěvců zahuben

a dostává se na stůl 
labužníků. Zde na- 
skytovalo by se poli
cii lesnické vhodné 
pole zakročovati pro
ti každému škodli
vému překročení me
zí rozumem stano
vených.

Z druhů hníz
dících se u nás jest 
největší brávník 
(turdus viscivorus), 
jenž bydlí nejraději 
v lesích jehličnatých, 
ale hlavně na mí
stech světlých, zvlá
ště v sousedství luk a 
pastvin. Potravajeho 
záleží ve hmyze a j eho 
larvách, v plžích a ží

žalách, na podzim však hlavně v bobulích jmélí, pročež nazývá se též 
jmeluchou neboli omeluchem. To bylo známo již ve starověku a myslilo 
se, že jmélí rozplozuje se jen drozdy těmito, což nezdá se býti pravdě 
nepodobným. Hvízdavý a nikoli nepříjemný zpěv brávníkův, který 
zaznívá s vrcholů vysokých stromů již ke konci února a na za
čátku března, jest zvučný, skládá se z pěti až šesti sloh a působí 
na nás tím více, ježto v době této zpívá ještě málo ptáků. Zvláštní 
jest jeho zvuk vábivý, jenž zní jako „šnerr“ podobaje se zvuku zubů 
hřebenových, přes které jedeme hůlkou. Jsa rozčilen pták sesiluje 
jej vloženými zvuky „ra ta ta “ a v úzkosti vydává jako většina 
drozdů podivný cvrkot. Hnízdo dosti pěkně vystavěné kromě vnitřku 
celkem z týchž látek jako hnízdo drozda obecného bývá skoro vždy 
vysoko na stromě jehličnatém, velmi zřídka na listnatém ; pět 
vajec, jež samička snáší, jest obyčejně na půdě bledě zelenomodré 
zdobeno fialově šedými a červenohnědými skvrnami; staří sedí na 
nich střídavě a za 16— 17 dní vylíhnou se z nich mláďata.

V severní Evropě a Asii až k Himalájím žije cvrcala (tur
dus iliacus), jež k nám zalétá jen o tahu podzimním ve druhé 
polovici října a na zpáteční cestě své z jara kolem polovice března. 
Milovníci ptactva chválí její snadnou ochočitelnost a přítulnost, 
leč zpěv její jest nehrubě pěkný.
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Daleký sever evropský a asijský jest původním domovem 
kvícaly (turdus pilaris), jež jest 27 em zdélí bydlí, a hnízdí se 
hlavně v lesích březových a patří k oněm ptákům, kteří během 
času postoupili jižněji, neboť as od počátku tohoto století hnízdí se 
též v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a to ve všelikých lesích, 
ba i v zahradách a tu bud přezimuje nebo stěhuje se na zimu nej
dále do Afriky severní, Palestiny a Kašmíru. Živí se hmyzem, 
plži a červy, na podzim též bobulemi, najmě jeřabinovými, be
zovými a jalovcovými; těchto požívá tolik, že maso její nabývá 
jimi zvláštní příjemné chuti. Žije a též hnízdí se pospolitě, tak 
že na jednom stromě bývá hnizd více. Tato jsou obyčejně vysta
věna z haluzí hrubých 
stébel a travin na zá
kladě promíšeném hustou 
vrstvou hlíny na vrcholech 
olší, leč také na břízách 
neb i stromech ovocných.
Samička snáší pět až šest 
vajec, jež na půdě zelené 
zdobena jsou černohně
dými skvrnami a tečkami, 
které na konci tupém 
mnohdy splývají ve věnec.

Pro chutné maso své 
kvícaly se horlivě chytají 
na čihadla neb do špruhlí; 
těchto nalíčí se v průse
cích nezřídka mnoho set, 
ba i tisíc a mnohdy na
chytá se na ně více kví- 
čaí než uloví se ostatní 
zvěře pernaté. Špruhle 
z prutů zhotovené a ma
jící tvar oblouku, troj
úhelníku neb obdélníku zarazí se do kmene stromu neb zavěsí se 
na větev. V nich visí oka žíněná a před každé zavěsí se jeřabiny 
nebo bezinky; kvíčala chtíc po nich zobnoutimusí prostrčiti hlavu 
okem, vzlétne a uškrtí se. Zvláště za dní pošmourných a mlha
vých nachytá se tímto způsobem množství ptáků, bohužel však též 
mnoho jiných nežli právě kvíčal. Na sta oněch tak krásně zpíva
jících bratří tohoto severního drozda bére takto bídně za své a 
sní se jako kvícaly. Na pekáči vypadají ostatně všickni stejně.

Žijíc na pokraji lesův a hájů, sadův a zahrad kvíčala vy
hledává si potravy v sousedních polích, na lukách a v pasekách, 
nikdy však mimo podzim a zimu uvnitř vlastního lesa, jest tedy 
hubíc tam množství hmyzu, červův a hlemýždů více prospěšná rol

Kvíčala.
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nictví než lesnictví. Její znamení výstražné zní jako „šek, šek“ 
a tyto zvuky kvíčala vplétá i do zpěvu svého podivně smíšeného, 
kterým neřadí se zrovna k pěvcům znamenitým.

Ye vysokých pohořích evropských žije kos turecký (turdus 
torquatus), pták to 30 em zdélí a základní barvy mdle černé; 
jednotlivá péra jsou šedě vroubena a přes hrud táhne se bílý 
štít mající tvar půlm ěsíce; letky a krovky jsou více šedé a hnědé 
a jasněji lemovány, ocas jest černý, leč na pérech nej krajnějších 
jest úzká obruba barvy bělošedé.

Pták tento hnízdí se kolem polovice neb ke konci dubna 
as 1— 3 m vysoko na smrcích, ale též ve křovích a vřesu; vejce

Již za jasných dní únorových proniká ke sluchu poutníkovu 
z lesa ve slavnostním andante plný, hluboký, hvízdavý zpěv, který 
nemálo jej dojímá. Mnohý snad slyšel onen líbezný, příjemný 
nápěv, který na večer má nádech melancholický, častěji aniž pěvce 
sama kdy spatřil. Jsa skryt v pološeru vzdáleného houští smrko
vého neb bukového tento pěkný černý pták se zlatožlutýma očima 
a tmavohnědýma nohama vydává ony líbezné zvuky. Jest to kos 
obecný (turdus merula), pták to 25 em zdélí, jehož domovem jest 
celá Evropa, západní Asie a severní Afrika. Nejraději bydlí ve 
vlhkých lesích a hájích, kde jest hojný podrost, leč usazuje se 
také v sadech a zahradách a není-li vyrušován, zůstává stále na 
témž m ístě; pouze kosové dospělí na dalekém severu na zimu se

Spruhle na kvíčaly.

jsou na půdě jasně zelenavě mo
dré zdobena tečkami a čárkami 
fialově šedými a rezavými. Způ
sobem života kos tento podobá 
se jiným drozdům, zvláště kosu 
obecnému. Putujeme-li pohořím, 
slyšíme jeho plné a hluboké vá
bivé zvuky „tak, tak “ a „tek, tek “ 
a chováme-li se zcela tiše, za
slechneme též jeho tichý a rozma
nitý zpěv, jenž příjemně oživuje 
vážný klid krajin horských. Pak 
také spatříme, kterak rychle a 
škubavě létá sem a tam a na zemi 
čině veliké skoky, trhaje křídlom 
a a mrskaje ocasem pohybuje se 
čile s místa na místo. Takto jsa 
vzdálen všeho hluku tráví v sa
motě horské život tichý a klidný. 
Na počátku září zalétá do se
verní Afriky a ke konci března 
neb na začátku dubna se zase 
vrací.
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stěhují. Jako všickni drozdi, kos jest velmi veselý, čilý a hbitý, 
létá velmi obratně i nejhustším křovím, leč poletuje vždy úzkost
livě a škubavě přes místa otevřená; po zemi skáče velmi čile 
mrskaje při tom roztaženým ocasem. Jen za soumraku ranního 
a večerního odvažuje se též do šírého pole, na lesní luka, role, 
do zahrad zelinných a j., jindy však skrývá se stále v nejhustším 
křoví maje bedlivý pozor na každý neobyčejný zjev a svými luska- 
vými a pronikavými zvuky „dyx dyx“ neb, je-li potřebí uprchnouti, 
prudkým „gry gich gich“ dávaje výstrahu ostatním živočichům 
lesním. Ježto živí se rozličným hmyzem, jeho larvami housenkami, 
červy, plži, jichž za
hubí veliké množství, 
jeho zpěv podobá se 
slavícímu a též jakožto 
pták velmi pěkný a 
čilý kos jest lesům, 
hájům a sadům nema
lou ozdobou, jest poli
tování hodno, že v no
vější době někteří se 
neostýchali vylíčiti jej 
jako ptáka velmi ško
dlivého tvrdíce, že u- 
chvacuje a požírá holá 
mláďata jiných ptákův 
a tyto, najmě slavíky, 
červenky, pěnice a j. 
vypuzuje s místa, kde 
sám se hnízdí. Tato 
obvinění však ukázala 
se buď lichými nebo 
přehnanými. Jest sice možno, že jednotliví kosi zalétající v zimě 
do měst byvše tu též krmeni vařeným neb i syrovým masem uvykli 
mu tak, že pak hleděli svou chut na maso ukojiti požírajíce mladé, 
zvláště ještě holé ptáky, leč takové loupeže nesmějí se přičítati 
celému rodu, nýbrž pouze některým zvrhlým jednotlivcům. Též 
jest ovšem pravda, že kos tu a onde požírá také jahody, třešně, 
hrozny a j. a pro chytrost a hbitost jeho jest těžko jej zapuditi, 
avšak to u přirovnání ke množství hmyzu a j., jež zahubí, a k jeho 
líbeznému zpěvu mnoho neznamená.

Již velmi záhy, za příznivé povětrnosti často již ke konci 
února, z pravidla však na počátku března kos počíná stavěti si 
hnízdo. V tom jest rovněž jako drozd obecný mistrem a zasluhuje 
i v této příčině naší pozornosti. Ale jen velmi stěží lze ptáka 
tohoto pozorovati při stavbě a odhaliti tajemství jeho umění sta
vitelského, ježto jest velmi plachý a opatrný a proto jen ze značné

Malý Brehm. IL 1 1

Kos a slavík.



vzdálenosti a obyčejně též za jiných okolností pozorování velmi 
stěžujících lze pozorovati jej, an staví si hnízdo. Toto bývá často 
na nízkých vrbách, v hustém, trnitém křoví, na zemi mezi kořeny 
neb ve chrastí, někdy však také až ve výši 8 m. Zhotoviv podklad 
a dílem též část postranní z kořínků, suchého listí a mechu kos 
naklade na to vrstvu hlíny, již zobákem zpracovává a slinou sle
puje, pokryje mechem, jejž proplete kořínky a stébly, a dokončiv 
i stavbu stěny vnější z látek připomenutých spletené udělá tenkou 
stěnu vnitřní z hlíny, již pečlivě uhladí, a kotlinku po té vystlává 
jemnými stébly, listím a mechem. Násada záleží v březnu v pěti 
až šesti, později obyčejně jen ve čtyřech vejcích, jež na půdě 
modrozelenávé bývají zdobena četnými rezavými neb fialově šedými 
skvrnami, leč zbarvení jich nebývá rovněž jako tvar a velikost 
vždy stejné. Oba staří sedí na nich — sameček obyčejně v hodinách 
poledních — střídavě a vysedí je za 14—16 dní. Ačkoli kos jest 
pták plachý, chytrý a opatrný, z lásky k mláďatům vlastnosti tyto 
namnoze odkládá, tak že tomu, kdo blíží se k jeho hnízdu, pro
zrazuje se svými úzkostlivými a výstražnými zvuky jakož i svým 
nepokojným chováním. Tu jeho „dyx, dyx“ s počátku tiché stává 
se, čím více nebezpečí se blíží, tím hlasitějším a posléze přejde 
v ono prudké „gry, gich, gich“, jež kos vydav odlétá ze křoví. 
Byl-li překvapen liškou nebo psem u mláďat ve hnízdě neb na 
blízku něho, používá zvláštní lsti, kteráž obvyklá jest i u koroptví, 
pěnic, lindušek a j., třepetaje se, jako by měl křídla ochromena, 
při zemi a vydávaje zvuky připomenuté, čímž blížící se zvíře 
skoro vždy odvádí od hnízda a mláďat. Zvuky podobnými vý
stražným zvukům starých ozývají se i vyvedená mláďata, byla-li 
překvapena, při čemž vylétají z hnízda neb úkrytu. Již v době, 
když jsou ještě ve hnízdě, znalec dobře rezeznává od samiček 
tmavěji zbarvené samečky, pročež milovník ptactva starostlivým ro
dičům nikdy nepotřebuje odnímati všech mláďat. Samečka v březnu 
vybraného, kterému již prapory vyrážejí z brkův a který s počátku 
chová se v teple u kamen, lze odchovati i nej prostší stravou — 
houskou ve vodě nebo mléce namočenou a zase vymačkanou, ba 
i chlebem — , ale po čerstvých nebo starých namočených vajíčkách 
mravenčích, k nimž přidají se někdy na drobno rozkrájené kousky 
vařeného vejce slepičího neb srdce hovězího, vyroste ve ptáka mnohem 
silnějšího a krásnějšího. Když chovanec počne létati a sám míti 
se ke žrádlu, počne se cvičiti. V tiché komoře a na místě, odkud 
není žádné vyhlídky do oživené přírody, cvičitel zavěsí klec s cho
vancem a píská mu nápěv, nejlépe snadnou melodii prostonárodní, 
s počátku jen za soumraku večerního, když pták klidně sedí na 
bidélku. Znenáhla i hodiny ranní a polední volí se ke cvičení a 
vůbec zachovává se ve hvízdání určitý pořádek a šetří se pravidla, 
aby pták nikdy se neunavil. Jeden zřetelný přednes, kterým nápěv 
přesně se podá, stačí pro každou lekci, kterou předchází malá
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příprava a povzbuzení chovance přívětivým oslovením. Při volbě 
melodie není potřebí přihlížeti k rozsahu, výši a jednoduchosti 
tak úzkostlivě jako na př. u hýla, poněvadž kos má ústrojí zpěvné 
mnohem obsáhlejší než onen. Přechody a trilky kos podává mnohem 
zřetelněji, plněji a obratněji, než ústy lidskými nebo hrací pikslou 
mu byly předneseny. Jakási osvěžující čerstvost a hloubka spočívá 
ve všech jeho zvucích, jež živě upomínají na kolébku ptáka toho, 
přírodu lesní a pečlivým ošetřováním podivuhodně se zachovávají 
ve své původní síle. Přísně však musí se při hvízdání hleděti 
k tomu, aby píseň hvízdala se v téže tónině —  k čemuž v pří
padě potřeby může se použiti ladící vidlice —, přednesla se 
přesně a pravidelně od počátku až do konce a aby při hvízdání 
nečinil se ani nejmenší pohyb tělesný. Všecka pozornost cho
vancova musí se obraceti pouze k tomu, aby rnabyl přesného 
sluchu hudebního. Proto výborně působí častější hvízdání s místa 
ptáku skrytého, bud ze sousední jizby nebo z předsíně. Mimo to 
nikdy nevstupujme do osamělé komory rychle a ptáka dříve na 
příchod přiměřeně nepřipravivše, abychom ho snad nevyrušili neb 
nepolekali, když cvičí se v nápěvu.

Takto jsa po nějaký čas cvičen pták učí se zpívati s počátku 
zcela tiše, znenáhla však hlasitěji a určitěji, až jednoho dne jednotlivé 
části a konečně celá píseň vynikne z chaosu jeho šveholení. Nyní 
musí se mu v hodinách ranních a večerních ještě pomáhati, až 
pták dovede melodii zpívati zcela přesně a plynně. Po té není 
již cviku potřebí a škodlivé jest všeliké pomáhání, když pták z ně
jakého důvodu uprostřed nápěvu snad umlkne. Je-li nadán a uceliv, 
utkví mu to, čemu se naučil, pevně v paměti; je-li však tupý, 
ani nejlepší cvičitel nenaučí ho přednesu zřetelnému a nepřetrži
tému. — Pozoruhodná jest ještě doba pelichání. Tu pták mlčí 
a zapomíná někdy částí své písně. Proto po každém pelichání 
jest potřebí s ptákem píseň opakovati jakož i chrániti ho od prů
vanu a dávati mu živnou a silnou potravu.

Druhý způsob cviku záleží v tom, že klec s mladým kosem 
zavěsí se vedle klece slavíkovy. Tu kos naučí se často ku podivu 
pěkně zpívati celé slohy z písně tohoto krále pěvců, pročež u ně
kterých ptáčníků tento způsob cvičení jest obvyklý.

Blízcí příbuzní drozdů, nikoli však již praví drozdi jsou 
členové rodu drozdů skalních, z nichž připomeneme tu nejprve 
drozda rudobřichého (monticola saxatilis), ptáka to 23 em zdélí, 
barvy na hlavě, přední části krku, šíji a kostrci krásně modrošedé, 
na dolejší části hřbetu bělomodré nebo bílé, vespod a na ocase 
krásně tvrdě rezavočervené, na křídlech tmavohnědé.

Krásný pták tento žije většinou v pohořích jihoevropských 
a středoasijských a to nikdy v lesích, nýbrž ve skalách, kameni
tých svazích, též v troskách, na vinicích a j. Povahou svou po
dobá se ovšem méně drozdům než lejskům a rehkňm, ale jako
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onino jest chytrý a opatrný, čilý, hbitý a obratný, létá lehce a 
rychle, obyčejně přímým směrem a neskáče, nýbrž běhá mrskaje 
ocasem hbitě po zemi. Živí se jako jeho příbuzní rozličným 
hmyzem, na podzim též bobulemi a jinými plody; hmyz buď sbírá 
se země neb lapá jej letmo ve vzduchu.

Vrátiv se ke konci března neb na počátku dubna ze zimního 
obydlí svého drozd skalní počne se pářiti. V době této sameček 
sedě na vyvýšeném výběžku skalním zpívá horlivěji než jindy a 
jak pozoroval A. Homeyer, křepčí vzpřímen jsa, křídla a ocas 
maje roztaženy a brouse jimi o zemi, peří na hřbetě rozčepýřeno, 
hlavu na zad obrácenu, zobák daleko otevřen a oči na polo p ři
mhouřeny a konečně vzchopí se a třepetaje křídloma a vznášeje 
se kolmo vzhůru jako skřivan zpívá zvučněji než jindy a pak vrací 
se zase na místo, kde dříve odpočíval. Hnízdo bývá obyčejně vy
soko v rozsedlinách skalních a skládá se z tenkých kořínků, vě- 
tviček, stébel a mechu stromového; samička snáší čtyři až šest 
pěkně modrozelených vajíček.

Drozd tento jest pěvec znamenitý; zpěv jeho jest rozmanitý, 
střídavý, pronikavý a zvučný, leč přece dojemný a hvízdavý; 
zvláště vyznačuje se tím, že bývají v něj vetkány slohy ze zpěvu 
ptáků jiných, jako slavíka, drozda, kosa, skřivana polního a les
ního, pěnice, žluvy, pěnkavy, červenky, koroptve, ba i kokrhání 
kohoutí a j. Vábivý zvuk ptáka tohoto záleží v luskavém „tak 
ta k ;“ výrazem strachu a úzkosti jest tiché a několikrát opako
vané „nit u it.“ Z jižních krajin drozdi tito bývají dováženi i k nám 
a při pečlivém ošetřování a krmení potravou slavící vydrží v pro
stranných klecích šest až deset neb i více let. Za příznivých 
podmínek též se v zajetí rozplozují. Jestliže často s nimi se 
obíráme, stávají se brzo velmi přítulnými a blížíme-li se k nim, 
dávají se do zpěvu. „Měl i viděl jsem jich několik,“ vypravuje hrabě 
Gourcy, „kteří hvízdáním vítali pána svého, když přicházel domů, 
ve dne i v noci, neustávajíce v době noční hvízdati, dokud n e 
zhasil světla. Než tu opakují vždy a to velmi často jen několik 
sloh některé naučené písně, kdežto z přirozeného zpěvu jejich ne
zaslechneme praničeho, jako by chtěli s člověkem mluviti a s ním 
se dorozumívati jen tím zpěvem, kterému přiučili se od něho. 
Není-li však nikoho v pokoji, zaznívá obyčejně místo zpěvu na
učeného zpěv přirozený.“ Ježto chycení ptáci staří méně snadno 
se ochočují, s počátku nechtějí žráti a také nelze jich naučiti 
písním jim hvízdaným, drozdi tito obyčejně vybírají se z hnízda, 
krmí se houskou v mléce namočenou, mravenčími vajíčky, srdcem 
na drobno rozsekaným a tvarohem a když dospějí, počínají se 
cvičiti; cena ptáků vycvičených bývá značná.

O něco větší jest drozd modrý (monticola cyanea), jenž 
bývá 23—25 em zdélí, jest barvy břidlicově modré, jež všude má 
nádech barvy blankytné, letky však a péra rýdovací jsou neleskle
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černé a modře vroubeny. Základní barva samičky jest modro
šedá na hrdle jsou jasně rezavolinědé skvrny černohnědě vrou
bené, na spodní části těla jsou tmavohnědé skvrny podoby měsí- 
covité a na jednotlivých pérech hnědavobílé hrany; letky a ocas 
jsou tmavohnědé.

Jsa výhradně ptákem horským drozd modrý vrací se ke konci 
dubna neb na počátku května na místo, kde se hnízdi, a již 
v srpnu odlétá do krajin jižnějších. Domovem jeho jest jižní 
Evropa, severní Afrika veliká část Asie střední až po Cínu střední 
a Himalaje západní. V pustých, osamělých skalách, jejich teme
nech a v pustinách kamenitých činí prý jak svým zjevem, tak 
i zpěvem dojem zvláštní a pro svůj samotářský život bývá také 
nazýván poustevníkem. Ve zpěvu jeho spojeny jsou zvuky ptáka 
předešlého, jen že jsou drsnější a silnější, drozda obecného a kosa. 
Hnízdo bývá ve skulinách a rozsedlinách skalních, ale také ve 
sříceninách, kostelních věžích a střechách osamělých starých budov 
a j., jest značně veliké a uděláno ze stébel, trávy a kořínků málo 
uměle. Na počátku května samička snáší čtyři až šest vajíček 
barvy buď jedné, totiž zelenavě modré neb ještě pokropené říd
kými skvrnami slabě fialově šedými a červenavými neb červeno- 
hnědými.

Jakožto pták pokojový drozd modrý cení se vysoko, tu a 
onde ještě výše nežli drozd předešlý; za samečka platí se na 
Maltě dvacet až třicet zlatých, ba někdy i více. „Bohatá Mal- 
fanka“, vypravuje Wright, „pokládala se za šťastnu, že dostala drozda 
zvláště výtečného za sto osmdesát zlatých, a dřívější majetník jeho 
jen stěží rozloučil se s ptákem svým.“ Pták tento chytá se na 
vějičky, do ok, na špruhle a j. a dává se mu táž potrava jako 
jiným drozdům, leč obyčejně přidává se k ní na drobno rozsekané 
syrové maso a rozemletý semenec. Též mláďata bývají z hnizd 
vybírána a krmí se touž potravou jako mláďata drozda předešlého.

Konečně patří sem tak zvaní pěvci zemní, obzvláštní to mi
láčkové všech milovníků ptactva, a to předně skorci, z nichž při
pomeneme tu pouze skorce neboli kosa vodního (cinclus aqua- 
ticus), jenž bývá 22 em zdélí, na hlavě hnědý, na svrchní části 
těla černý s nádechem popelavým, na přední části krku až do 
polovice hrudi čistě bílý, odtud tmavě kaštanový, na břiše více 
černý. Duhovka jeho jest hnědá, víčka jsou porostlá peřím bělavým, 
zobák a nohy jsou hnědočerné.

Kde nějaký potok horský řítí se se skály neb žene kolo osa
mělého mlýna a ani v tuhé zimě zčásti nezamrzá, tam mimo ptáky 
jiné, kteří přilétají sem se napojit, spatříme v době zimní zvláště 
skorce vodního. Pták tento žije výhradně u bystřin horských a 
když tuhý mráz i vody tekoucí sevřel svými pevnými okovy, 
vyhledává jako jiní ptáci u vody žijící, kteří nestěhují se na 
na jih, oněch míst, kde voda padajíc neb teplými prameny udržo-
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vána jsouc ve vyšší teplotě nezamrzá. Nedbaje tuhé zimy ponořuje 
se do vln a pohybuje se pod vodou, i pod kry ledovými, dále a 
teprv za 15 nebo 20 vteřin se zase vynořuje. Jsa ve všech po
hybech svých čilý, hbitý a obratný běhá po zemi mrskaje ocasem 
rychle sem a tam, brodí se ve vodě, pak odpočívá na kameni neb 
kolu, nikdy na stromě neb na křoví a rozhlíží se. Tu však 
můžeme jej pozorovati pouze dalekohledem, neboť blížíme-li se, 
ihned se vznese a střelhbitě letí přímo v před, při čemž mnohdy 
udělá kotrmelec. Jest rozšířen po celé Evropě a též v severní 
Africe a Asii jest domovem. Ač jest to pták nedružný a plachý, 
přece zachovává stále dobrý humor a trilkuje skoro celý rok, 
i když sotva vystoupil z mrazivé lázně sedě, na břehu na ka
meni svou veselou píseň. Tato jest jako píseň střízlíkova tím 
dojímavější, když zaznívá uprostřed zimy, kdy všechen život zdá 
se býti vyhynulým. „Skorec vodní“, praví Girtanner, „jest asi 
naším nejzpěvnějším ptákem; neboť doprovází opravdu téměř vše, 
co činí, zvučným zpěvem. Zpívá koupaje se a krm ě; zpívaje vrhá 
se srdnatě na souseda, který jej vyrušuje v jeho okrsku; čistě si 
peří nemůže zdržeti se, aby si nezazpíval, a posléze končí zpěvem 
i svůj zpěvný život. Avšak zvuky jeho mění se podle toho, co 
vybízí jej ke zpěvu. Zpěv válečný počínající se několika ostrými, 
vyzývavě vyráženými zvuky vábivými jeví dosti zřetelné, že pěvec 
jinak tak klidný jest duševně podrážděn; přívětivě, ale živě zní 
píseň, kterou pěje stoje na jedné noze, maje hřbet vypjatý a křídla 
po délce svislá na oblíbeném místečku pro svou zábavu; čistí-li 
si peří, pouze štěbetá; leč bolestně a tklivě dojímá nás zpěv. 
který pěje pták umírající, když mu sil ubývá a dech se k rá tí.“

Na noc skorec uchyluje se do děr a dutin, které jsou u samé 
vody; hnízdo staví si rád na takových místech, kde voda se skály 
se řítící již utvořila dutiny, do kterých létá vodopádem, což po
skytuje krásné podívané. Ke konci března neb na počátku dubna 
samička snáší čtyři až šest leskle bílých vajec, z nichž za 15 dní 
vylíhnou se mláďata; v červnu, ale zřídka, skorec hnízdí se 
po druhé.

Potrava jeho záleží v létě ve vodním hmyze; v zimě, když 
tohoto se mu nedostává, jest nucen chytati i ryby, ale škoda, 
kterou tím způsobí rybářům, jest velmi nepatrna. Ježto skorec 
zahubí množství hmyzu a každé vodě jest ozdobou, mělo by se 
ho všemožně šetřiti a chrániti a neměl by se pronásledovati, jak 
se to děje i po návrhu mnohých spolků pro umělé pěstování ryb, 
kteréžto spolky vypsaly i odměny na hubení skorců, ledňáčkův 
a j. Místo aby pomýšlelo se na to, jak by naše vody, které dříve 
oplývaly rybami, sprostily se výtoků ze mnohých továren, které 
ryby hromadně hubí, a jak  by měly zmírniti se škody způsobené 
povodněmi při průtržích mračen vznikajícími, jež nejen zárodky 
ryb říčních, nýbrž i mladé ryby bez milosti odplavují, hledí se
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zlu učiniti přítrž tam, kde jest nejmenší, a tak život v přírodě 
bezohledně se ničí.

Z bělořitů žije u nás bělořit obecný (saxicola oenanthe), 
pták to 16 em zdélí, barvy svrchu jasně popelavé, na křídlech 
černé; čelo a proužek nad očima jsou bilé, skvrna uzdová a dvě 
prostřední péra ocasní černá, kostřec, břicho a kořen ocasu bilé, 
ocas na konci jest černý, hrdlo a hruď jsou rezavěžluté; duhovka 
jest hnědá, zobák a nehty jsou černé.

Domovem ptáka tohoto jest skoro půl světa, neboť okrslek 
jeho rozšíření sahá od dalekého severu evropského a asijského do 
severní Afriky a přes Grónsko do severní Ameriky. O tahu pře- 
kročuje i rovník a tu vyskytuje se i v západní Africe a Indii; 
v severní Americe rozšířen jest na jih až po šířku, ve které jest 
Nový York. Na všech místech pustých, neúrodných, kamenitých 
tento veselý pták se usazuje; též lomy, cihelny, veliké hromady 
kamení, pustá pole a pod. vábí tohoto roztomilého poustevníka. 
Za jasného jitra  můžeme jej na jeho čekané snadno pozorovati; tu 
vítá nás hlubokými poklonami, pak spatřiv nějaký hmyz žene se 
rychle za ním, a v nejbližším okamžiku usedne zase nahoře, aby ve 
hře pokračoval. V prvé polovici dubna k nám přilétá a velmi 
záhy z rána, dlouho před východem slunce pěje svou krátkou 
píseň milostnou, kterou těžko lze popsati. Tu sameček jsa nanej
výše rozčilen třepetá se v čarách klikatých na několik metrů 
vzhůru a dolů, kdežto samička sedíc na zemi baví se pohledem 
na kejklířskou hru tuto. Neúhledné hnízdo ptáka tohoto bývá ve 
skulinách a rozsedlinách skalních neb ve hromadách kamení, v pří
padě potřeby také v opuštěných děrách králíků, křečků nebo tchořů, 
ba někdy i pod přečnívajícími hrudami na úhorech neb ve hlu
bokých kolejích, výjimkou také v dutinách stromů. Vajíčka jsou 
jasně modrá a jen velmi zřídka pokropena několika červenými 
tečkam i; mláďata bývají většinou krmena malými kobylkami a 
opouštějí nás se starými ke konci září.

Procházíme-li se na sklonku měsíce dubna neb na počátku 
května nivami a lukami, v jejichž sousedství jest křoví a stromoví, 
uslyšíme tu již zpěv jednoho ptáka, který celkem jest málo znám, 
poněvadž prostým zbarvením svým nehrubě obrací k sobě pozor
nost. Jest to brambornícek hnědý (pratíncola rubetra), pták 
to 14 em zdélí, svrchu černohnědý a pro široké rezavohnědé 
obruby per skvrnitý; pruh nad očima, na bradě až do polovice 
krku a uprostřed křídel jest bílý, kořen ocasu brzo vice, brzo méně 
bílý, ba docela sotva viditelný, spodní část těla jest rezavě žlutavá a 
bělavá. Jsa velmi čilý, těkavý, hbitý a obratný ptáček tento bývá 
všude rád vídán, an sletěv se stromu letí při samé zemi a pak 
zase vznes se do výše usedne na strom jiný neb an rychle ská
kaje po zemi a mrskaje roztaženým ocasem tu a onde usedne na 
kámen neb na jiné vyvýšené místo a od svého příchodu až asi
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do července vydává své příjemně hvízdavé a rozmanité zvuky; též 
patří k posměváčkům, ježto píseň svou protkává slohami ze zpěvu 
všech ptáků, které slyší. Zvláště pilně zpívá za jasných nocí. 
Potrava jeho záleží ve drobném, hlavně létajícím, ale též běhajícím 
a lezoucím hmyze. Sledujeme-li as na počátku června pozorně 
jeho vábivé zvuky „cau, tek, lek, tek ,“ nalezneme jeho hnízdo 
vždy velmi dobře skryté v husté trávě a z kořínků, stébel a mechu 
nehrubě uměle udělané a srstí koňskou vystlané, jež obsahuje pět až 
sedm lesklých, krásně zelenomodrých vajíček, jež pokropena jsou 
někokolika málo drobnými, červenavě hnědými skvrnami. Když mlá
ďata z nich se vylíhnuvší se vyvedou, celá rodina poletuje po 
polích zelinných, zahradách a hájích hledajíc potravy a ve druhé 
polovici srpna vydává se v noci na cestu do krajin jižních a p ře 
zimuje v Africe. V zajetí ptáci tito obyčejně dlouho nevydrží; 
jen milovníkům ptactva obzvláště zkušeným někdy se podaří
jednoho z nich po delší dobu zachovati živě.

K rodu rehků patří nejprve náš rehek domácí (ruticilla
titys), jenž bývá 16 em zdélí, barvy většinou černé, na hlavě, 
hřbetě a dolejší části hrudi neb více méně popelavé, na břiše 
bělavé; vnější prapory velkých per letkových tvoří bílý pruh, 
kostřec a ocas jsou žlutavě rezavočervené, dvě prostřední péra 
ocasní jsou tmavohnědá; samičky a roční samečkové jsou tmavo
šedí, tito někdy mají černavé vlnky.

Veselý, čilý a hbitý pták tento živí se skoro výhradně hmy
zem, najmě mouchami a motýly. Zpěv jeho za mnoho nestojí, 
vyznačuje se zvláštním rachotem ; skládá se ze dvou nebo tří sloh 
zvuků dílem hvízdavých, dílem skuhravých a křehotavých. Ale 
vábivý hlas jeho, jenž zní jako „fid tek tek “, jest příjem ný; je-li 
pták tento v úzkosti neb nebezpečí, vyrážívá zvuky ty nesčíslně
krát a rychle za sebou. Dovede sice nápodobiti zpěv mnohých 
pěvců jiných, leč přiměsuje k němu své zvuky křehotavé. Přilétá 
k nám ve druhé polovici března, v září nebo říjnu nás opouští a 
přezimuje v jižní Evropě, Malé Asii, Sýrii, Palestině a severní 
Africe. Hnízdí se dvakrát až třik rát za rok ve štěrbinách, skuli
nách a trhlinách skalních neb ve zdech, u trámů nebo v koutech 
střech; hnízdo jeho jest neumělé. Samička snáší pět až. sedm 
sněhobílých vajíček, na kterých sedí oba staří. Mnozí včelaři ptáky 
tyto horlivě pronásledují, poněvadž prý lapají včely, leč to činí
jen někdy za počasí deštivého; i bylo by lépe je zaháněti než-li 
mstíti se na nich smrtí.

Druhý druh rodu tohoto, kterýž u nás rovněž hojně se vy
skytuje, jest rehek zahradní (ruticilla phoenicurus), jenž jest 
14 em zdélí, na čele, po stranách hlavy a na hrdle černý; přes 
čelo až za oči táhne se bílá páska, svrchní část těla jest popelavá, 
hruď, boky a ocas jsou tvrdě rezavočervené a břicho jest bílé.

Pták tento bydlí v hájích, zahradách a houštích, někdy také
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na pokraji lesův a to skoro vždy na blízku vod jak na rovinách, 
tak i v krajinách hornatých. K nám přilétá ke konci března neb 
na počátku dubna a opouští nás v září. Hlas jeho jest mnohem 
rozmanitější než hlas jeho příbuzného, jehož drsné a křehotavé 
zvuky pták tento proměňuje v jemné, melancholické a krátké 
slohy. Když přiblíží se jaro, příjemné zvuky jeho brzo vzbudí 
pozornost a brzo také objeví se tento pěkný pták se svým bílým 
čelem, černým hrdlem a červenou hrudí sedě na větvi. Jest to 
charakteristický pták krásného jitra  májového, jehož krás bohužel 
čím dále tím více jest nám postrádati. Jasně hvízdavý vábivý zvuk 
jeho zní jako „huid, huid, huid“ a pak následují rychle za sebou 
zvuky „tak, tak, tak “. Rehek zahradní jest pták velmi čilý, 
veselý a smělý, leč vůči člověku velmi nedůvěřivý. S tělem vzpří
meným, kývaje hlavou a mrskaje ocasem probíhá hbitě křovím, 
létá lehce, prudce a daleko v čáře vlnité. Potravu, jež shoduje 
se s potravou ptáka předešlého, sbírá obyčejně s větví, méně často 
se země. Hnízdo staví si neuměle v dutinách stromů s úzkým 
vchodem. Samička snáší ve druhé polovici května pět až osm 
hladkých, krásně modrozelených vajíček; v červenci snáší po 
druhé, leč zase v jiné dutině a teprv následujícího jara ptáci tito 
vracejí se zase do dutiny dřívější.

Ač ošetřování rehka zahradního jest spojeno s velikými obtí
žemi, ježto pták tento vyžaduje téže potravy jako slavik, přece 
některé milovníky ptactva to neodstrašuje, aby ho nechovali doma, 
ježto svou příjemnou povahou, krásou a pěknými pohyby získává 
si jejich náklonnost, byt zpěvem se nevyznamenával!

Již v únoru, je-li počasí jen poněkud příznivé, slyšíme tiché 
„sit, s it“ a časem též hlasité, jako by jásavé „sisri, sisri“ čer
venky (erithacus rubecula), onoho líbezného, obecně oblíbeného 
a známého pěvce, kterýž oznamuje brzký příchod vesny. Tu stojí 
11a svých dlouhých nohou majíc křídla jaksi nedbale svislá, kývajíc 
hlavou a mrskajíc ocasem a poděsíme-li ji, vydávajíc ostré vý
stražné „cit“. Pak poletuje čile ve větvích sem a tam, skáče po 
zemi dlouhými skoky oběma nohama současně a byla-li vyplašena, 
odlétá opisujíc čáry vlnité. Brzo spatříme tu druhou, onde třetí, 
zkrátka mnoho jich kolem sebe a skoro u nás samých jedna neb 
více jich počne svůj příjemný, jaksi slavnostní zpěv s rozmani
tými, libozvučnými slohami.

Barva roztomilého ptáčka tohoto, jenž dosahuje 15 em délky, 
jest svrchu tmavě olivově šedá, vespod šedá, na čele, hrdle a 
přední části hrudi žlutočervená; samička jest barvy bledší. Krásné, 
veliké, hnědé oko jest výrazu něžného.

Domovem červenky jest pouze Evropa od 67. stupně šířky; 
u nás pták tento jest všude obecný. V říjnu odlétá od nás do jižní 
Evropy, severní Afriky, Sýrie, Palestiny a Persie; někteří však 
zůstávají u nás i přes zimu a u teplých pramenův a na vhodném
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území bídně živoří. Život a povahu červenky dobře vylíčil Můller, 
jehož se tu hlavně přidržíme.

Po svém jarním navratě jakož i před svým tahem pod
zimním červenka těká po nějaký čas ve křovích zahradních a 
na pokraji hájův a lesů. Majíc peří vybledlé a tělo vyhublé 
potlouká se po plotech a houštích sem a tam a zdržuje se oby
čejně blízko při zemi hledajíc tu červů, hmyzu a jeho larev. 
Drsný vítr severní, mráz a sníh uvádějí ji po jejím časném ná- 
vratě nezřídka do velikých rozpaků. Než ačkoli zdá se býti tak 
něžnou a citlivou, přece snáší takovouto nepohodu s překvapující 
trpělivostí a co jest nejroztomilejší, zachovává svou živou, veselou 
povahu přes kruté strádání přísnou přírodou jí ukládané. Při 
teplotě několika stupňů pod nulou naskytovala se nám jedenkráte 
na počátku dubna vzácná a dojímavá podívaná. Asi dvacet čer

venek shromáždilo se v jednom 
parku na místě chráněném, kde 
paprsky sluneční trávník zahří
valy. Skákaly většinou na kraji 
křoví jsouce rozptýleny sem a tam 
a pozorujíce každý pohyb v trávě 
a listí s největší pozorností. Mno
hé z nich vyhřívaly se časem na 
slunci sedíce na staré jabloni na 
místě otevřeném a tu jemně šve- 
holily, ba ten neb onen ptáček za
pomněl na okamžik trudného po
stavení svého úplně pěje způso 
bem slavnostním několik zvuč
ných sloh; leč zněly tak, jako by 
náhle do snivé mysli bylo vrátilo 

se vědomí kruté skutečnosti. Toto shromažďování se a společné vy
hledávání a používání objevených zdrojů potravy pozorovali jsme 
častěji i u jiných ptáků pospolitě nežijících a to zřejmě ukazuje, 
jak silný jest jejich pud sebezachování a jak veliká bystrost a 
jistota jejich smyslů, jež přivádí je vždy na vhodné místo.

Vlažný vánek od jihu neb jihozápadu neb teplý déšť přivádí 
červenky již velmi záhy do jejich bydliště, obyčejně na pokraj 
hájův a lesů, kde samečkové zvláště za soumraku ranního a večer
ního, kdy většina ptáků ještě spí, pějí svou příjemnou píseň. Tento 
zpěv a veselá povaha, štíhlá, pěkná postava, přítulnost a půvab 
činí červenku jedním z nejoblíbenějších ptáků, tak že jest nejoby
čejnějším hostem ve světnicích řemeslníkův a rolníků. Není divu, že 
horlivě se chytá, a byť obyčejně bylo snadno ji chytiti, přece jsou 
případy, kdy nějakou okolností stavši se nedůvěřivou opětuje před 
špruhlí své způsobné poklony aniž na ni vstoupí, jako by posmívala 
se člověku v úkrytu číhajícímu. Vůbec jest červenka při vší své

Červenka.



důvěrnosti a přítulnosti přec opatrna a pomýšlí na své bezpečí. 
Létajíc dovede se kryti a před nepřítelem hbitými obraty uchýliti 
se do houští. S vyvýšeného a otevřeného stanoviště vrhá se spo- 
zorovavši nebezpečí v okamžiku do stinného křoví. Vábivý zvuk 
její zní jako škádlivé „pst“, někdy trilkovitě, zvláště večer, když 
vyhledávajíc místa k nočnímu odpočinku nepokojně těká po větvích. 
Žárlivě hájí svého oblíbeného místa a hnízdiště, ač často na vhod
ném místě v lese bydlí několik tuctů párů blízko sebe. V lesích 
jehličnatých a listnatých červenky vyskytují se obyčejně po párech. 
Hnízdo si staví bud blízko země neb na zemi na vyvýšenině nebo 
svahu, u starého pařezu a pod. ze suchého listí, stébel travních, 
mechu, srsti, vlny a peří v podobě koule s otvorem po straně. 
Ke konci dubna neb na počátku května samička snáší pět až 
sedm žlutavě bílých vajíček, jež pokropena jsou rezavožlutými 
tečkami. Oba staří sedí na nic střídavě a za čtrnácte dní vylíhnou 
se mláďata, jež po třech až čtyřech nedělích stávají se samostat
nými, po čemž samička snáší po druhé.

Mimo špačka sotva jest nějaký pták, který by již od staro
dávna byl druhem a přítelem jak chudého uhlíře, tak i zámožného 
rolníka i měšťana, jako červenka. Jejíživá a zvědavá povaha a její 
příjemný, zvučný zpěv záležící v opětovaných ostrých zvucích „šnike- 
rykyk“, jež mnohdy znějí jako trilky, již ode dávna zjednaly jí 
náklonnost mladých i starých; k tomu přistupuje, že snadno lze 
ji chytiti a vyživiti. Když drsný vítr podzimní vane přes holá 
pole a mlha zahaluje krajinu, tu mnohý selský synek, ale také 
mnohý řemeslník odebere se s váčkem naplněným šťavnatými be 
zinkami, s krabičkou moučných červův a s několika špruhlemi do 
blízkého háje neb lesa a vrátí se již za několik hodin s několika 
červenkami jím obelstěnými domů, kde je ve světnici pustí, abv 
chytaly mouchy. Mnohé z nich ovšem brzo zahynou, poněvadž 
jednostranná potrava ta nejde jim k duhu; ty však, které zbudou, 
snadno se ochočí a stanou se v krátké době důvěrnými společníky 
ošetřovatele svého, jejž na zimu krásným zpěvem svým obveselují. 
Než i mezi červenkami zbylými smrt mívá hojnou žeň; špatně 
vychované kočky sežerou mnohého z těchto domácích soudruhů, 
pohozené chomáče vlasův otočí se jim kolem noh a ochromí je, 
též v nádobách na vodu mnozí z nich se utopí neb na plotně se 
popálí. To jest obyčejný osud ptáků létajících svobodně po svět
nicích mnohých venkovanů. Tu ovšem pták v kleci jest více 
chráněn, leč také jest mu více strádati.

K nejpříjemnějším zjevům mezi ptactvem středoevropským 
patří modřinka (cyanecula), pták to velmi pěkný, smělý, veselý 
a čilý; když za vlažného večera jarního všecka poesie a krása 
přírody objevuje se před zrakem lesníka na sluky čekajícího, tu 
jest to hlavně modřinka neb červenka, jež pozornost jeho k sobě
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obrací a tak upoutá, že nezřídka i nejnáruživější lovec dává přednost 
pozorování přírody před ukojením své choutky lovecké.

Majíc tělo vzpřímeno a ocas zdvižen modřinka skáče po zemi 
tak hbitě, že jednotlivých skoků jejích ani nelze rozeznati; létá 
rychle, ač ne příliš prudce a zřídka na větší dálku v obloucích 
brzo větších, brzo menších. Ve větvích létá nanejvýše na větev 
sousední a zůstává na ní klidně seděti; jsouc bezstarostna a nehrubě 
placha přiblíží se ke člověku dosti značně; spozoruje-li však, že 
jest pronásledována, vede si brzo velmi opatrně. Jest 15 em zdélí, 
barvy svrchu tmavě šedohnědé, péra ocasní kromě prostředních 
má černohnědá, od kořene až do polovice rezavočervená, ke konci 
tmavohnědá a nad očima jest světlý proužek. Hrdlo jest krásně 
modré jako blankyt buď s hvězdou barvy jiné neb bez ní. Samičky 
bývají barvy bledší a modrá barva hrdla jest sotva naznačena. 
Modřinek jest sice jen jeden druh, leč podle zbarvení hrdla roze
znávají se rozličné odrůdy, totiž modřinka tundrová (cyanecula 
suecia), jež má uprostřed modrého políčka hrdelního hvězdu sko
řicovou, modřinka bělohvězdá (cyanecula leucocyana) hvězdu bílou, 
kdežto modřinka Wolfova (cyanecula Wofii) hvězdy nemá.

Modřinka jest rozšířena po celé Evropě a v severní Asii; 
na zimu zalétá do severní a střední Afriky a Indie. Nízká křoví 
s rákosím a vysokou travou na blízku vod jak v krajinách horna
tých, tak i na rovinách jsou jejím bydlištěm; v suchých vysokých 
lesích se nevyskytuje. Co se týká potravy, platí o ní totéž jako 
o července.

Do Evropy střední vrací se ze zimního bydliště svého v prvé 
polovici dubna a staví si ve křovích, na březích příkopův a potokův, 
na zemi nebo při samé zemi, v děrách zemních neb mezi kořeny 
poměrně veliké, dosti dobře pracované a nahoře otevřené hnízdo.
V polovici května samička snáší šest až sedm jasně modrozelených, 
červenohnědými tečkami pokropených vajíček. Mláďata opouštějí 
hnízdo dříve, než dovedou létati, a běhají jako myši po zemi.
V září nebo říjnu modřinky vydávají se na cestu do krajin 
jižních, v kteréžto době bývá je často viděti v bramborech a zelí. 
Patří sice k nejpříjemnějším a nejroztomilejším ptákům pokojovým, 
ale jsou velmi choulostivý, tak že jen při velmi pečlivém ošetřo
vání podaří se po delší dobu zachovati je na živě. Zpěv jejich 
jest celkem dosti příjemný, ale jest k němu přimíšeno zvláštní 
bručení a vrzání a některé části často se opakují. Skoro vždy 
bývají v něm zvuky neb i slohy z písní mnohých ptáků jiných, 
ba i hlasy zvířat nezpěvavých.

V měsíci květnu, kdy stromy a keře obsypány jsou vonnými 
květy šířícími libou vůni po vší krajině, nastane v celé přírodě 
radost a veselí a kdo naslouchá s myslí vnímavou, mimovolně jest 
unesen tím zpěvem a jásotem, zvláště však zpěvem krále pěvců, 
hlasatele lásky a rozkoše, totiž slavíka. Ptáků těchto rozeznáváme
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několik druhů, z nichž nejznámější jest slavík obecný (lusciola 
luscinia), pták to 17 em zdélí, svrchu rezavě červenošedý, na temeni 
a hřbetě tmavější, vespod žlutošedý, nahrdle a hrudi bělavý; letky 
a ocas jsou hnědé, tento jest na praporech vnějších více červenavý, 
duhovka červenohnědá, zobák a nohy jsou červenavě šedohnědé. 
O něco větší jest slavík ulierský (lusciola philomela), jenž bývá 
19 em zdélí a liší se od předešlého mimo to ještě značně kratším 
prvým perem letkovým; co se týká zbarvení, rozeznává se od 
onoho jen tmavější, více šedě vlnitou a oblakovitě skvrnitou čili, 
jak se říkává, škořápkově kropenatou hořejší částí hrudi.

Domov slavíka obecného prostírá se od střední Skandinávie 
přes celou Evropu, pokud jsou tu místa pro něj vhodná; ve Španělsku 
pták tento jest na některých místech tak četný, že tu skoro v každém 
keři bydlí párek slavíků. „Jarní jitro na Montserratě, večerní 
procházka mezi hradbami slavné Alhambry nikomu nevymizí z pa
měti, koho baví poslouchati. Slyšíš tu sto slavíků současně; slyšíš 
všude jednu a touž píseň. Celou velikou, zelenou Sierru Mořenu 
dlužno pokládati za jediný sad slavící a takových pohoří jest tam 
ještě mnoho.“ Rovněž zhusta vyskytuje se slavík obecný v jižních 
Uhrách, kde čím dál tím více zatlačuje uherského dříve tak četného, 
v Turecku, Řecku, Šlesvik-Holštýnsku a v nížinách u velikých 
řek. Vlastním ptákem lesním není; nejmilejším bydlištěm jsou mu 
malé lesíky listnaté s hojným křovím, jsou-li na blízku potoky a 
řeky, je-li tam půda nepříliš suchá a pokrytá mechem, travou 
a starým listím. V takovýchto poměrech tráví život skoro stále 
v úkrytu. Potravy hledá si na zemi, kde ve starém listí hrabaje 
po způsobě drozdů nalézá hojnost malých plžův a larev muších, 
broucích a mravenčích; v podzimu živí se rozličnými bobulemi. 
Na vyšším křoví obyčejně potravy nehledá; když však vydává své 
okouzlující zvuky, sedá několik metrů vysoko na větvi neskryté. 
Cestuje pouze v noci přilétá k nám obyčejně kolem polovice dubna 
a s počátku slaví příchod svůj nesmělým klokotem. Tento jest 
výrazem mysli citlivé a zračí se v něm vždy duševní nálada ptá
kova. Není každému člověku popřáno pozorovati slavíka ve všech 
jeho poměrech životních, pročež mnozí nedovedou rozeznávati jeho 
rozličných projevů citových. Když večer ve svůj temný závoj zahalí 
pěvce členní, tu ve slavíku probudí se touha dáti na jevo city, které 
vzbuzuje v něm jeho opuštěnost. Skoro bolestný nářek zračí se 
v prvých jeho plných zvucích, jako by jej bylo stihlo veliké ne
štěstí, a vířivým výkřikem končí se tato úvodní sloha, k níž pojí 
se řada stejných tonů, které jsouce pronášeny s rozličným pří
zvukem tvoří onen podivuhodně splývající řetěz tlukotu slavícího. 
V mírných nocích květnových bývá klokot ten slyšeti až do půl
noci, po čemž slavík na několik hodin oddává se odpočinku; 
jakmile však ranní šero počne oznamovati, že druhý den nastává, 
slavík probudí se zase s novou, svěží silou a s novým nadšením
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pěje svou nedostižnou píseň, až slunce výše vystoupivší a prázdný 
žaludek vybídne jej, by vyhověl svým potřebám hmotným. Klokot, 
jehož líbezností a rozmanitostí předci nade všecky ptáky ostatní 
vyjmouc toliko rody příbuzné, jest, jak praví Naumann, „tak vý
tečný a zvláštní a honosí se takovou plností tonů, tak příjemným 
střídáním a tak okouzlující harmonií, že toho neslýcháme v žádném 
jiném zpěvu ptačím. S lahodností nevypravitelnou slohy mírně 
hvízdavé střídají se s bouřlivými, žalostné s veselými, rozplývající 
se s vířivými; a kdežto jedna počíná se tichounce znenáhla se 
sesilujíc a ke konci umírajíc, v jiné pták zanotuje si několik zvuků 
kvapně s příjemnou tvrdostí a spojuje zvuky melancholické, po
dobné nejčistším zvukům flétnovým lehounce s veselejšími. P ře
stávky mezi jednotlivými slohami zvyšují dojem těch okouzlujících 
melodií a též mírné tempo, jakým bývají vyluzovány, vebce při
spívá k tomu, abychom krásu jejich náležitě pojali. Žasneme 
brzo nad rozmanitostí kouzelných zvuků těch, brzo snad jejich 
bohatostí a neobyčejnou silou, i považujeme skoro za div, že tak 
malý pták může vydávati zvuky tak silné, že síla tak mohutná 
může býti v tak útlých svalech hrdelních. Mnohé slohy vyráží 
opravdu s takovou silou, že od jejich pronikavých zvuků, slyšíme-li 
je  z blízka, až ucho bolí“. Vábivý hlas jeho záleží v jasném, 
prodlouženém „vid“, k němuž pojí se obyčejně řehtavé „karr“. 
Je-li poděšen, opětuje zvuk prvý a pouze někdy připojuje k němu 
zvuk druhý. Jsa rozhněván ozývá se nepříjemným „ré“ a je-li 
v dobrém rozmaru, vydává hluboké „tak“. Klokot slavíka uher
ského jest silnější a zvučnější, jednotlivé zvuky jsou hlubší a 
přednes volnější a delšími předstávkami přerušovaný, leč není tak 
jemný a melancholický a slohy nejsou tak rozmanitý; než přece 
klade se na roven s klokotem slavíka obecného, ba někteří milov
níci davají mu před ním přednost vychvalujíce zvonivé zvuky jeho 
jakožto něco, čemu není rovně; vábivý hlas jeho zní „g lo k -a rr“. 
Domov jeho jest více jihovýchodně táhna se hlavně od Polska, 
Uher a Rakous přes země podunajské do Turecka a Řecka, leč 
také u Labe vyskytují se jednotlivé páry.

Vrátiv se ze svého zimního bydliště slavík vyhledává téhož 
místa, na kterém prožil léta minulá, a klokotaje dává v nočním 
temnu znamení samičce přilétající o čtyři až osm dní později. Klid 
jednotlivých párů bývá rušen samečky družek postrádajícími a tu 
soupeři zuřivě se pronásledují, až boj jest rozhodnut.

Neumělé hnízdo bývá buď na zemi neb nevysoko nad ní ve 
křoví; samička snáší čtyři až šest vajíček barvy olivové, mnohdy 
s hnědou smíšené. Když vylíhnou se z nich mláďata, sameček 
pečuje o ně se samičkou velmi horlivě a znenáhla umlká. Od té 
doby staří žijí v klidném zátiší, až na počátku září vydají se 
s mláďaty na cestu do krajin jižních. Nehledíc k veliké snadnosti, 
s jakou lze slavíka chytiti, jest množení jeho na ujmu nízká poloha
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hnízda, jež proto rozliční dravci mohou snadno nalézti a vydran- 
covati. Slavíci chycení vydrží v zajetí jen tehdáž, ošetřují-li se 
co nejpečlivěji, leč slavíci již spáření hynou. Krmí se čerstvými 
mravenčími vajíčky, rozkrájenými moučnými červy, uvařeným a 
jemně rozsekaným bílkern, uvařeným a rozsekaným srdcem ho
vězím a tvarohem; bez čerstvých vajíček mravenčích slavíka právě 
chyceného z pravidla nelze navyknouti potravě mu předkládané 
a ho zachovati, nýbrž obyčejně hyne.

Křikavci.
Nejbližší příbuzní pěvců jsou křikavci, ptáci to zpěvného 

ústrojí postrádající; běháky jejich jsou na straně přední pokryty 
koží deskovitou. Většina jich žije v krajinách teplých a mnozí 
jsou krásně zbarveni. Ačkoli nezpívají, přece zvuky jimi vydávané 
bývají mnohdy dosti příjemné. „Vstoupíme-li do odlehlé části 
pralesa jihoamerického,“ praví Martin, „slyšíme mezi tisícerými 
zvuky rozličných křiklounů též takové, které náš sluch a naše 
srdce naplňují podivem a úžasem. Kdo zvonovce bílého slyší po 
prvé v jeho domově, bude jistě o tom pochybovati, že jsou to 
zvuky křikavce, a jsa všecek u vytržení bude. naslouchati onomu 
vzdálenému tlukotu, po němž následují ony čisté zvuky zvonivé, 
které brzo zaznívají se všech stran. Vnímavému příteli přírody 
prales jest nevyčerpatelným zdrojem požitku a nejen krásné a 
plné, nýbrž i podivné, ba i příšerné zvuky pronikají tu k jeho 
sluchu. Brzo zaslechneme tu hlasy, které podobají se hrčení kola, 
sykotu brusu, hvízdání lokomotivy nebo kterými nápodobí se ku 
podivu věrně mňoukání kočky, kvičení selat a bučení k rav ; a všecky 
tyto podivné zvuky pocházejí od rozličných křikavců.“
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Z ptáků patřících k čeledi dudků  jest nejznámější náš dudek 
(upupa epops), onen pták ozdobený krásným chocholem, který může 
vztýčiti jako vějíř nebo složiti do zadu. Hlavní barva jeho jest r e 
zavě žlutá, hrdlo bělavé a břicho bílé. Lopatky a křídla jsou barvy 
černé» tato na přič žlutavobíle pruhována a uprostřed černého ocasu 
jest bílá páska příční. Péra v chocholu jsou tmavě rezavožlutá a na 
konci černá. Délka těla činí 28, zobáku 6 em. Již v prvých dnech 
měsíce dubna, je-li počasí jen poněkud příznivé, slýcháme z lesa 
ještě téměř bezlistého temné volání „hup hup,“ které pochází od 
dudka z jižních krajin se vrátivšího, a zvláště daleko rozléhá se 
časně z rána. Též objevuje se již velmi časně na pokraji lesů, 
jimž jsou na blízku pole, luka a zvláště pastviny pro skot. Běhá 
velmi hbitě, kráčivě, při čemž obyčejně zobák poněkud sklání a 
při každém kroku kývá hlavou. Zvláště rád požírá brouky, kteří 
bývají v mrvě; mimo to však žere též kobylky, cvrčky, larvy 
všeho druhu a též mravence a jejich vajíčka. Zobák zdá se býti 
určen k tomu, aby pták vytahoval jím červy a brouky i z větší 
hloubky, z jejich děr a skrýší; jest nejen dlouhý, nýbrž i silný, 
tak že strkán jsa do země nemůže tak snadno býti poškozen. 
Tvrdými brouky dudek nejprve tluče dlouho o zemi, až krovky 
a jiné tvrdé části se urazí, a co koncem zobáku uchopí, to škubna 
hlavou vzad vrhá do jícnu a tam třese tím tak dlouho, až to na
bude polohy ke spolknutí vhodné. Proto, když žere, dudek stále 
třese hlavou. Není však snadno ptáka toho pozorovati, když jest 
takto činný, nebot jest velmi plachý a opatrný a před člověkem 
prchá již z daleka, i tam, kde nejsa pronásledován bydlí zcela 
blízko něho. Jsa velmi bázliv vidí často nebezpečí i tam, kde není 
žádného. Letí-li na louce nebo pastvině nenadále přes něj vla
štovka, ulekne se nemálo, ihned rozčepýří chochol a teprv po 
nějaké chvíli odváží se znova hledati potravy. Objeví-li se však 
nějaký dravý pták, uvede jej v zoufalství. Tu ihned vrhne se na 
zemi, rozčepýří ocas a křídla v kruh, ohne hlavu na zad, napřáhne 
zobák do vyšky a takto prodlévá chtěje lupiče oklamati, až myslí, 
že jest po nebezpečenství. Tu se zase vzchopí, nabude své oby
čejné postavy a opět čile běhá kývaje hlavou. Též jeho let jest 
velmi zvláštní, škubavý, tak že zdá se nám, že pták nemůže 
s místa, když před námi vyletí. Jeho nedružný život stává se jeho 
jednotvárným, na jaře stále přestávkami přerušovaným voláním 
pozorovateli velmi nudným a unavujícím. Má-li však štěstí pozo
rovati milující se párek, když dává si vzájem na jevo svou ná
klonnost. dostává se mu za to hojné náhrady. I tato milostná hra 
bývá provázena příslušnou vážností a chůze samečkova po větvi 
vzhůru a dolů upomíná na menuet napudrovaných a prodlouženými 
vlásenkami ozdobených předků. Vzbudí-li jeden sameček ve druhém 
žárlivost, tento bojuje s ním stále volá „hud“ neb „hup“ a při
pojuje k tomu někdy ještě sípavé „pú,“ což soupeř horlivě opětuje.
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Dudek hnízdí se v dutinách stromů ve výši l - 5 m  a není-li 
těchto, též ve hromadách kamení a rozsedlinách skalních. Dutin 
stromových obyčejně ani neupravuje, někdy však vystele je trochou 
stébel a kořínků neb též poněkud mrvou kravskou; hnízda na 
zemi umístěná bývají udělána z rozličných suchých stébel, tenkých 
kořínkův a různého hnízdiva a též vyložena mrvou kravskou. — 
Kolem polovice května samička snáší čtyři až sedm poměrně ma
lých, podlouhlých vajec, jež na půdě špinavě bělozelené neb na
žloutle šedé zdobena bývají velmi drobnými bílými tečkami neb 
také jich postrádají. Samička sedí na vejcích sama a sameček 
ji v době sedění krmí. Za šestnáct dní vylíhnou se mláďata, jež

Dudek.

staří krmí struskami, červy a brouky. Ježto trusu mláďat neod- 
straňují, dutina, ve které se hnízdí, vydává odporný zápach, jehož 
však dudkové nedbají dávajíce vůbec ve všem na jevo, že jejich 
čivy čichové nejsou citlivý vůči vzduchu smrdutými výpary zkaže
nému. Není divu, že zápachem tím načichnou nejen mláďata, nýbrž 
i staří, již přinášejíce jim potravu musí do dutiny lézti. Po ně
kolik neděl mláďata sedí v této páchnoucí stoce a ještě při tom 
ztloustnou. Konečně vyvedou se, po čemž do dutiny již se nevra
cejí. Teprv znenáhla tato i staří pozbudou ve vzduchu odporného 
zápachu, tak že tučného a velmi chutného masa jejich lze bez 
odporu požívali; tu z dudků stanou se zase oni pěkní, ozdobní 
ptáci, jakými byli dříve, a mláďata během času se jim vyrovnají. 
Jsouce starými věrně provázona naučí se na lukách a pastvinách

Malý Brehm. II. 12
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brzo oněm dovednostem, kterých jest potřebí, aby nalezli potravu 
co možná hojnou. Tak rodina zůstává pospolu až do srpna. Tu 
mláďata jsou úplně dospělá a všickni členové rodiny žijí v nej
větší svornosti. Co činí jeden, to činí i druhý; kde zůstane jeden, 
tam zůstane i druhý. Než přece s ptáky téhož a jiných druhů 
někdy se sváří a též na cestu do krajin jižních nevydávají se 
v hejnech, nýbrž pouze po jednotlivých rodinách; letíce v noci 
opouštějí nás ke konci srpna.

Asi tři sta druhů ptáků středo- a jihoamerických spojuje se 
v čeleď klouzálků, mezi nimiž hrnčíříci upomínají na některé 
drozdy, leč nejeví skoro žádné podobnosti s ptáky evropskými.

Hrnčířík hnědý (furnarius rufus) jest 19 em zdélí, barvy 
svrchu skořicově rezavohnědé, na hlavě a zášijí tmavější; od oka 
táhne se na zad jasně rezavožlutý pruh, uzda, brada, krk a spodní 
péra rýdovací jsou bílé, letky tmavohnědé, vně rezavě červené, 
ocas jest svrchu živě skořicově červený, dvě péra prostřední jsou 
tmavější. Duhovka jest žlutohnědá, zobák hnědý, na čelisti dolejší 
bělavý, nohy jsou hnědé.

Domovem ptáka tohoto jest jižní Brasilie až po Bolivii. 
V jeho chování vůči člověku důvěrném a přátelském jeví se ně
které zvláštnosti, najmě ta, že pronikavým křikem svým stále pře
rušuje řeč lidí na hlas vespolek rozmlouvajících, tak že není sly- 
šeti ani slova. To pozorujeme i u jiných ptáků na polo zdomác
nělých, jako u vrabce, špačka a sedmihláska, jen že skřípavý 
hlas hrnčíříkův jest mnohem silnější. Vypadá to velmi žertovně, 
když oba staří křičí zároveň a to samička o celou terci níže a 
v taktu značně volnějším, čímž vzniká podivný quodlibet.

Hrnčířík hnízdí se na blízku lidských obydlí a ježto obyvatelé 
Brasilie šetří a váží si ho jako my vlaštovky, jest krotký a smělý. 
Na blízku Buenňv-Ayrův bývá cizinec, jakmile vkročí do okolí 
Campa, skoro v každé vesnici překvapen útvary majícími podobu 
melonů, jež vyskytují se z pravidla nízko na stromech, na větvích 
zcela vodorovných neb něco málo vystupujících, někdy však též 
na plotech neb kolech a p Tyto široké a nahoře okrouhle klenuté 
útvary z hlíny jsou hnízda hrnčíříků, jež ptáci tito staví z oby
čejného bláta na cestách se vyskytujícího. Oba staří staví je spo
lečně a to podle zprávy Burmeisterovy tímto způsobem: Nejprve 
zřídí si vodorovný podklad z hlíny a bláta, jež bývá na silnicích 
po prvých deštích, které připadají v dobu jejich rozplozování. 
Ptáci dělajíce z něho kulaté chuchvalce jako kule do ručnice nosí 
je na strom, kde je zobáky a nohama rozšiřují. Obyčejně bývají 
vhněteny také rozjezděné částky rostlinné. Je-li podklad zdélí asi 
dvaceti dvou centimetrů, párek udělá na každém konci okraj vzhůru 
vystupující, po stranách nakloněný mírně na venek a na konci 
nejvyšší (až 5 em); ke středu stran se snižuje, tak že kraje s obou 
konců činí dutý oblouk. Když kraj ten jest hotov a náležitě suchý,
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klade se na něj druhý podobný, který zahýbá se již něco vice 
dovnitř. Též toho pták nechá nejprve uschnouti a pokračuje po
zději týmž způsobem spojuje kraje s obou stran v kopuli. Po jedné 
straně podélné zůstává okrouhlý otvor, který s počátku zdá se 
míti tvar kruhu, později však přístavbou s jedné strany prodlužuje 
se v kolmý polokruh. Otvorem tím ptáci vlétají dovnitř. Burmeister 
nikdy neviděl, že by byl měl podobu jinou než otvoru kolmého, 
sedm až deset centimetrů vysokého a průměrně pět centimetrů 
širokého. Vchod bývá, stojíme-li zrovna před hnízdem, vždy v levé 
polovici přední strany; pravá jest uzavřena. Vnitřní kraj ústí jest 
tedy rovný a kolmější, vnější však jest obloukovitě prohnut. Ho
tové hnízdo podobá se malé peci a bývá obyčejně 15— 18 em 
zvýší, 20—22 em zdélí a 10— 12 em zhloubi. Stěna jeho bývá 25— 
40?7zm silná, vnitřní dutina tedy obsahuje prostor 10— 12 em zvýší, 
12— 15 em zdélí a 7— 10 em zšíří. Hnízdo skoro hotové, které 
přírodopisec připomenutý přivezl, vážilo 4 '/2 kg.

Teprve v dutině té pták buduje si vlastní hnízdo dělaje na 
rovném kraji ústí kolmo dovnitř poloviční příčku, od níž malá 
chodbička vede na přič po dně hnízda. To jest prostor hnízdní, 
jenž bývá pečlivě obložen suchými stébly a uvnitř vystlán peřím 
slepičím, vločkami bavlněnými a j. Pak jest hnízdo hliněného 
Janka hotovo. Pták snese do něho dvě až čtyři bílá vejce, na 
nichž oba staří sedí střídavě, a též mláďata vyživují společně. 
Stavba prvá bývá dokonána ke konci srpna a na počátku září 
ptáci se rozplozují. Později mívají téhož roku ještě druhé po
tomstvo.

Velmi četně jest zastoupena čeleď tyranů neboli tuhýků krá
lovských. ptáků to žijících v Americe tropické, jichž rozeznává se 
přes 400 druhů.

Tuhýk neboli tyran karolinský (tyrannus carolinensis) 
jest 22 em zdélí, barvy svrchu modrošedé, na křídlech a ocase 
nahnědle černé, na hlavě má chochol skládající' se z úzkých per 
barvy krásně ohnivé a vroubených žlutým lem em ; široký pruh 
táhnoucí se přes uzdu a uši jest černý, krk a hrdlo čistě bílé, 
hruď s popelavým nádechem, podbřišek našedivěle bílý. Duhovka 
jest tmavohnědá, zobák černý a nohy jsou našedivěle modré.

Pták tento žije v severní Americe, zvláště na jihu a vý
chodě. Kolem polovice března tam přilétá a na počátku září vrací 
se zase do svého zimního příbytku. Usazuje se rád na blízku 
lidských obydlí, od nichž zahání všecky dravé ptáky, leč též kočky 
a psy drží v přiměřené vzdálenosti od svého okrsku; z odpůrcův 
opeřených nebojí se žádného kromě vlaštovky nachové. V době 
páření, kdy libuje si v pěkných hrách ve vzduchu provozovaných 
vznášeje se s družkou svou ve výši 20—30 m nad zemí a mávaje 
neustále křídloma, jest obzvláště v dobrém rozmaru a téměř bez 
přestání ozývá se trilkovitým a pronikavým křikem svým.

12*
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Hnízdo jest dosti rozsáhlé a skládá se z chrastí, bavlny, 
mechu a srsti; čtyři až šest vajíček jest na půdě načervenale bilé 
pokropeno nepravidelnými hnědými skvrnami. Když samička na 
nich sedí, sameček dává na jevo velikou ostražitost, srdnatost a 
horlivost. „Usadiv se na větvi blízko milované družky nepomýšlí, 
jak se zdá, na nic, než aby jí od každého nebezpečí chránil a hájil. 
Vztyčená a rozčepýřená péra na hlavě září v paprscích slunečních 
leskem oslňujícím; též bělostná hruď stkví se z daleka. Sedě tak 
na svém stanovisku sameček rozhlíží se bdělým okem kolem sebe. 
Vypátrá-li vránu, supa neb orla at na blízku nebo v dáli, náhle 
se vzchopí, žene se na nebezpečného odpůrce a přiblíživ se k němu 
počne zuřivě na něj dorážeti. Vrhaje se na svého nepřítele ozývá 
se válečným křikem a spouštěje se opět a opět na hřbet mocného 
soupeře hledí se tu zachytiti. Takto pronásleduje protivníka méně 
obratného zasazuje mu zobákem neustále nové rány mnohdy na 
anglickou míli, až myslí, že vykonal svou povinnost. Pak ho nechá 
a jak obyčejně křídloma potřásaje a bez přestání trilkuje spěchá 
ke hnízdu zpět.“

Potrava jeho záleží hlavně ve hmyze, ale též v bobulích a fí
cích. Ježto pták tento zahubí veliké množství hmyzu a chrání 
vejce drůbeže od vran a kuřata od sokolů, jest velmi užitečný; 
tyto prospěšné služby, které člověku koná, mají zajisté mnohem 
větší cenu než trocha těch bobulí a fíků, které sežere. Přes to 
však usmrtí se mnoho těchto užitečných ptáků, ježto poskytují 
křehkého a chutného masa.

Jedním z nejznámějších tyranů brasilských jest bentevi (ty- 
rannus sulfuratus), jenž takto jest nazván pro svůj význačný křik. 
Svrchní část těla, křídla a ocas jsou barvy olivově hnědé, pruh 
na temeni a peří vespod jsou žluté jako síra, brada a hrdlo bilé ; 
samička jest barev bledších.

Pták tento rozšířen jest od Venezuely na jih po větší části 
jižní Ameriky. Zdržuje se obzvláště rád na blízku lidských obydlí 
vyskytuje se skoro u všech osad, kde svým křikem, který v Bra- 
silii vyjadřuje se slovy „ben-te vii“, v Montevideu a Buenech 
Ayrech zvuky „bien-te-veo“ (vidím tě dobře) a v Guianě zvuky
„qďest-ce-qiťil-dit?“ (co to řekl), upozorňuje na sebe každého
cizince.

Nenávidě ptáků dravých jest stále hotov k boji, pronásleduje 
je velmi zuřivě a skoro denně lze pozorovati jeho zajímavé ú toky ; 
též jeho let vyznačující se báječnou rychlostí poskytuje mnohé 
zábavy. Hnízdo jeho jest kulaté a opatřeno postranním otvorem; 
bývá v hustém křoví nehrubě vysoko nad zemí; tři až čtyři vejce,
která samička snáší, jsou na půdě bledě nazelenalé zvláště u konce
tupého zdobena černými a modrozelenými skvrnami.

V okrsku sahajícím od jižuí Brasilie až po Guianu žije 
tnkýk neboli tyran královský (tyrannus regius), jenž jest 14 em.
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zdélí, barvy svrchu rezavě olivově huědé, na kostrci rezavě žluté, 
vespod skořicové, na hrdle a uzdě jasnější a na hrudi více hnědé; 
hlavu zdobí v podobě diadému nádherný chochol barvy ohnivě 
červenohnědé, jehož jednotlivá péra jsou na konci zdobena skvr
nami modrofialovými, letky a ocas jsou rezavě hnědé s rozličnými 
odstíny.

Pták tento, jenž pro svou krásu horlivě se pronásleduje, žije 
na nejstinnějších místech pralesa a na blízku řek, kde zřídka se 
ozývaje loví hmyz. Hnízdo mívá blízko země a samička snáší dvě 
vajíčka, jež zdobena jsou skvrnami jako třešně červenými.

Čeleď perochvostův 
obsahuje asi devadesát 
druhů, které žijí také 
hlavně v Americe, zvlá
ště v jižní.

Ze skupiny skal- 
ňáků připomeneme tu 
jakožto nejznámějšího 
skalňáka pomeran
čového (rupicola cro- 
cea), jenž jest 30 em 
zdélí a základní barvy 
jasně pomerančové, na 
hlavě ohnivější; letky a 
ocas jsou hnědé a na 
konci vroubeny lemem 
bělavým. Peří na hlavě 
jest vzpřímeno v široký 
obloukovitý, tmavě na
chový hřeben, který tá
hna se přes zobák sahá 
až k jeho konci a končí 
se za temenem. Du
hovka jest pomerančová, 
žloutle masové.

Pták tento žije v pohořích guianských a severovýchodní Bra- 
silii v horských lesích a skalnatých údolích, kterými protékají řeky.

O životě jeho podali nám zprávy zvláště Humboldt a bratří 
Schomburgkové. Podle těchto skalňáci těkají po lesích horských, když 
plody jistých stromů lesních jsou zralé, a v době páření shromažďují 
se na určitých skalách, kde vydávají odporný křik a po způsobě 
uašich tetřevů provádějí zvláštní hry s tancem spojené. „Po ně
kolika namáhavých, ale velmi užitečných výpravách“, vypravuje 
Richard Schomburgk, „dorazili jsme konečně do krajiny, ve které 
bylo nám lze pozorovati tance skalňáků. Když jsme odpočívali, 
slyšeli jsme s jedné strany zvuky několika vábících skalňáků,

Tyran královský, 

zobák bledožlutý a nohy jsou barvy na-
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k nimž ihned dva Indiané počali plížiti se s ručnicemi. Brzo po 
té jeden z nich se vrátil dávaje mi na srozuměnou, abych ho ná
sledoval. Když několik set kroků plížili jsme se křovím s největší 
opatrností, já  pak s neobyčejnou zvědavostí, uzřel jsem druhého 
Indiana, jak leží břichem na zemi a jak  zároveň leskle pomeran
čové peří skalňákovo svítí křovím. Položiv se opatrně vedle Indiana 
byl jsem svědkem podívané nad míru půvabné. Celá společnost 
nádherných oněch ptáků křepčila právě na hladkém a plochém po
vrchu ohromného balvanu skalního. Na křovinách okolních sedělo 
asi dvacet samečkův a samiček, patrně diváků, kteří s podivením

Skalňák pomerančový.

na to pohlíželi, jak jeden ze samečků po plochém balvaně p ra
zvláštním způsobem se pohybuje na všecky strany si vykračoval. 
Brzo dovádivý pták rozepínal na polo křídla házeje hlavou na 
všecky strany, škabalr nohama tvrdý kámen, vyskakoval brzo ry 
chleji, brzo volněji vždy s některého místa do výšky, brzo po té 
rozčepýřiv ocas ve vějíř vykračoval si zase pyšně po plochém ka
meni, až konečně zdaje se býti unaveným ozval se zvukem mu 
neobvyklým a odletěl na nejbližší větev; místo jeho zaujal sameček 
jiný, který rovněž hbitostí a půvabností tance se pochlubiv ko
nečně zemdlen jsa po nějaké chvíli postoupil místo tanečníku no
vému.“ Robert Schomburgk připomíná ještě mimo to, že samičky, 
jež sedí mezi samečky odpočívajícími, se zálibou pohlížejí na to 
divadlo a když unavený sameček se vrátí, vyjadřují mu zvláštním 
křikem svou pochvalu. „Opojen jsa zvláštním kouzelným divadlem
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tím “, pokračuje Richard Schomburgk, „ani jsem nepozoroval ruši
vých záměrův obou Indiánů vedle mne ležících, až náhle dvě rány 
mne poděsily. V divém zmatku bežstarostná společnost rozptýlila 
se na všecky strany a čtyři zabití soudruhové zůstali na místě 
zábavy.“ Zvláštním způsobem skalňáci staví si hnízdo, jež bývá 
v rozsedlinách skalních ke stěnám připevněno a též vně celé n a
třeno pryskyřicí a jest velmi pevné, tak že vydrží po mnoho let 
a jest potřebí jen nahoře přístavbou je opravovati. Samička snáší 
dvě bílá vejce s načernalými tečkami, jež jsou o něco větší než 
vejce holubí. Nádherné kůže skalňáků všude cení se nemálo. 
Indiané upravují si z nich fantastickou ozdobu pérovou a císař 
brasilský býval o zvláštních slavnostech oděn pláštěm zhotoveným 
z koží skalůákových. Mimo to skalňáci poskytují i chutného masa, 
jež jest též barvy pomerančové. Pronásledují se velmi horlivě, tak 
že celkem jich ubývá.

Ze skupiny volatců jest pamětihodná nejprve vranucba 
ozdobná (cephalopterus ornatus), jež jest 50 em zdélí a barvy 
černé; na hlavě má přílbovitý, vztyčitelný chochol barvy černo- 
modré a na krku opeřený lalok; péra zášijová jsou tmavě zelenavo- 
černě lemována.

Pták tento žije na východních svazích Kordiller peruvských, 
při hořením toku řeky amazonské, v krajinách prostírajících se 
odtud až po Rio negro a k ústí Madeiry, kde spatřuje se na 
ostrovech v řece této ležících a to vždy v hořeních větvích nej
vyšších stromů. Když letí neb žere, mívá chochol na hlavě spu
štěný a lalok hrudní k tělu přitažený, když však klidně sedí, části 
tyto stanou se zase patrnými. Při východu a západu slunce vy
dává nepříjemný, až děsný křik, který podobá se řevu vzdáleného 
býka, pročež vranucha nazývá se také toropishu (pták býčí); při 
tom rozčepýří chochol, hází hrudním lalokem sem a tam a sklání 
hlavu. Rve*li několik ptáků zároveň, myslíme, že slyšíme spíše 
stádo krav nežli ptáky. Neumělé hnízdo bývá ve vrcholech nej
vyšších stromův a násada záleží ve dvou bílých vejcích.

Známější jest zvonovec bílý (chasmorhynchus nudicollis), 
pták to 25 em zdélí a barvy sněhobílé, na hrdle a uzdě, jež jsou 
holé, jasně zelené. Zobák jest černý, duhovka bílá jako stříbro 
a nohy jsou barvy masové. Samička jest svrchu šedozelená, vespod 
více žlutá s černými čárkami podélnými, na temeni a hrdle černá.

Když půlnoc dávno minula, leč hory a údolí jsou ještě stále 
zahaleny ve tmu noci tropické, náhle počnou z blízkého pralesa 
zaznívati čarovné zvuky jako by malých zvonků, jejichž čistota 
a soulad naplňují nás úžasem, znenáhla však umlkají. Po té na
stane ticho více neb méně dlouho trvající, až od blízkých hor za
znějí tytéž zvuky, jen že mnohem slabší, do kterých posléze vpadne 
zase pěvec prvý a brzo po té druhý a třetí zvučným hlasem svým 
je sesilujíce. Obyčejně zpívají se tři takovéto slohy zvonkové za
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sebou, až konečně následuje finále hřmotu kladiva se podobající. 
V horském pásmě venezuelském prvý zvuk zvonovcův zazní as ve 
tři hodiny z rána, pak náhle nastane ticho až asi do čtyř hodin 
trvající, po čemž zvuky jeho zaznějí opět a znova nastane pře
stávka, až ozve se řev araguatů nebo vřeštounův a konečně kolem 
šesté hodiny ranní ararové vznášejíce se vysoko ve vzduchu a 
v paprscích slunce rychle vystupujícího čarokrásně se stkvíce 
táhnou po párech od hory k hoře. V tisícerohlasém křiku ptáků den
ních zvonivý hlas zvonovcův umlká čím dál tím více a jen chvílemi, 
zvláště o poledni a k večeru, když ptáci onino mlčí, zvonovec 
opět tu a onde se ozve. „Podivuhodný pták tento“, praví princ 
z Wiedu, „jest právě tak pro bělostné peří jako pro silný, jasně 
znějící hlas zvláštností nádherných lesů brasilských a každý cizinec 
povšimne si ho obyčejně hned a nejdříve. Rozšířen jest všude, kde 
jsou pralesy, v jejichž nejtmavějších houštinách meškává, jak se 
zdá, nejraději. Než přece nevyskytuje se všude stejně často, spíše 
zdá se, že má zvláště rád prales hornatý. Hlas jeho podobá se 
zvuku jasně znějícího zvonku; pták vyráží jej jednotlivě, vydržuje 
nějakou chvíli a častěji též krátce za sebou opakuje. Pak podobá 
se zvukům, jaké vznikají, buší-li kovář kladivem opět a opět na 
kovadlinu. Hlas ten zaslechneme v každé hodině denní a z veliké 
dálky. Obyčejně v jedné krajině mešká několik ptáků, kteří ve
spolek se dráždí. Jeden hlaholí hlasitě a pronikavě jednoduchým 
zvukem ; druhý opakuje často zvonivé zvuky a tak vzniká na mí
stech, kde mnoho ptáků těch jest pospolu, prazvláštní koncert.“ 
Neméně pochvalně vyslovuje se o zvucích, které zvonovec vydává, 
Schomburgk. „Zaslechl jsem “, praví, „z blízkého lesa podivné 
zvuky, jakých neslyšel jsem dosud nikdy. Zdálo se mi, jako by se 
hrálo na několik harmonických zvonků. Nyni uslyšel jsem je znova 
a po minutové přestávce opět a opět. Po té nastala poněkud delší, 
asi šest až osm minut trvající mezera a plné harmonické zvuky 
zaznívaly znova. Dlouho stál jsem žasna a naslouchaje, zdali bá
ječné zvuky ony opět nezazní; umlkly a jsa všecek zvědav tázal 
jsem se bratra, co by to bylo, a dověděl jsem se, že jest to hlas 
zvonovcův. Žádný zpěv, žádný hlas kteréhokoliv opeřence lesů 
guianských, ba ani zvuky lelka kozodoje přece tak zřetelné ne
vzbudily ve mně takového úžasu jako zvonivé zvuky zvonovcovy. 
Že ptáci guianští mají dar mluvy, přesvědčil jsem se již, když po 
prvé vkročil jsem do této památné země; ale zvuky takové byly 
mi dosud ještě zcela neznámy a nic jiného nemohlo pozornosti 
mé upoutati a odvrátiti od podivuhoduého pěvce toho.“

„Čarovnými, jako zvonek čistými zvuky svými ozývá se většinou 
s vrcholu mohutných mor, na něž zalétá, jak se zdá, rád zvláště 
tehdá, když jest na nich nějaká suchá větev. Dvou samečků na 
témže stromě neviděl jsem nikdy, leč ovšem rádi si odpovídají se 
stromů různých. Každého jitra pozdravují nový den zvuky jako
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kov čistými a loučí se ze všech pěvců nejpozději se zapadajícím 
sluncem. Ptáku odpočívajícímu cípek zobákový visí stranou; ozý- 
vá-li se však, zvonovec nadýmá cípek, jenž pak zároveň se špičkou 
otáčí se kolem vlastního kořene. Vyluzuje-li zvuk jen jediný, cípek 
té chvíle se vzpřimuje, leč ihned zase klesá, jakmile zvuk byl 
vyražen, ale při křiku nejbližším vztyčuje se znova.“ Ač jest 
uznání hodno, že zvonovci dovážejí se někdy též do Evropy, hlas 
jejich zdá se přece býti určeným pouze pro neobmezený prales, 
neboť z blízka zní příliš silně a snadno stává se drsným neb se 
překřičí. Při prosté potravě záležící ve vařené rýži, mrkvi a bram
borech ptáci tito vydrží u nás několik let.

Pipulka mnišská.

Z čeledi pipulek jest nejpamětihodnější p ip u lk a  m n iš sk á  
(pipra manacus), jež jest 12 em zdélí, na temeni, hřbetě, křídlech 
a ocase černá, na kostrci šedá, na břiše žlutavá a na ostatních 
částech těla bílá; duhovku má šedou, zobák šedý jako olovo a 
nohy žlutavé. Jest rozšířena v Brasilii až po Guianu. Již časně 
z rána spatřují se menší čety těchto malých, čiperných a stále se 
pohybujících ptáčkův, any horlivě lovíce hmyz těkají po světlých 
místech pralesa, při čemž je můžeme nejlépe pozorovati. Když 
slunce vystoupí výše, skrývají se čím dál tím více. Když letí, 
jest slyšeti zvláštní krčení, jež podobá se vrčení přeslice; nadý
majíce hrdlo vydávají zvláštní zvuky praskavé a škřípavé, po 
nichž následuje hluboké bručení.

Z bylinorubců sluší připomenouti bylinorubce čilského
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neboli raritu neb raru (phytotoma rara), ptáka to 17 em zdélí, 
barvy svrchu tmavě olivově zelené, na hrdle a břiše žluté, na čele 
rezavě červené, na temeni tmavější, na hořejší části hrudi a pod 
ocasem rezavé; letkv jsou tmavě šedé, skoro černé, světle vrou
bené a přes ně táhnou se dvě bílé pásky; péra rýdovací jsou vně 
a na konci černavá, na prapoře vnitřním rezavě červená. Samička 
jest o něco bledší. Duhovka jest tvrdě karmínová, zobák a nohy 
jsou černošedé.

Pták tento živí se bobulemi a bylinami, jež uřezává u sa
mého kořene, prve než je požírá; někdy však rostliny uřezává 
pouze pro zábavu. Ježto působí na polích, v zahradách a na vini
cích značné škody, bývá horlivě pronásledován, pročež nyní jest 
již dosti vzácný. Vejce jeho jsou na bílé půdě zdobena červenými 
ďubkami. zuje v Čile, pokud pěstuje se tam obilí a ovoce.

Na ostrovech malajských, v džonglích východoindických, 
v Austrálii a na západním pobřeží africkém žije ve křovích skoro 
neproniknutelných čeleď ptákův obsahující asi čtyřicet druhů, jež vy
značují se jak překrásným zbarvením, tak i plachou povahou. Jsou 
to pitty  čili drozdi nádherní, z nichž připomeneme tu pouze pittll 
devítibarvou (pitta bengalensis), ptáka to 18 em zdélí, na šíji, 
hřbetě, krovkách a lopatkách modrozeleného, na hlavě jasně hně
dého s širokým černým pruhem; uzda, hlava a krk po stranách 
jsou černé, úzký, přes oči až ke skráním se táhnoucí proužek, 
brada, hrdlo a krk pod ušima jsou bílé. Spodní část těla jest 
hnědavožlutá, na dolejší části břicha a pod ocasem jest nachová 
skvrna, letky a péra rýdovací jsou černé, tato na konci tmavě 
modrá, krovky jsou zdobeny bílými skvrnami, letky ramenné vně 
modrozeleně lemovány. Duhovka jest hnědá, zobák tmavohnědý 
a nohy jsou načervenale žluté.

Krásný pták tento žije ve větší části Indie až k Himalájím 
a na Ceyloně. Živí se hmyzem a červy; barva vajec nebývá 
vždy stejná.

K nejznámějším druhům čeledi štidláků, kteří žijí v Americe 
jižní a kterých čítá se nejvýše dvacet druhů, patří štidlák lirubo- 
nohý (pteroptochus megapus), jenž v Čile nazývá se turko a tapa- 
kolo. Jest 22 em zdélí, barvy svrchu tmavohnědé jak oliva, na 
kostrci červenohnědé, vespod olivově rezavohnědé se střídavými 
černými a bílými páskami příčními; páska táhnoucí se od oka 
přes skráň, brada a dolejší část tváří jsou bílé, uzda a záuší 
tmavohnědé.

Pták tento žije v Čile v okolí Valparaisa a Araukanie. Život 
jeho není dosud dopodrobna prozkoumán; nej podrobnější zprávu 
podal o štidláku tomto Darwin a to těmito slovy: „Z ptáků čilských 
dva štidláci jsou nejzajímavější Prvý, kterého Čilané nazývají 
„turko“, není vzácný. Žije na zemi chráněn jsa křovinami, jimiž 
jsou tu a onde porostlé suché a holé pahorky. Velmi často jej
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uvidíš, an maje ocas vzpřímený svýma chodivýma nohama ku po
divu rychle uhání ode kře ke kři. I není věru potřebí mnoho 
obraznosti k domněnce, že pták stydí se za sebe sama a že jest 
si vědom své směšné postavy. Kdo spatří jej po prvé, zvolá mimo
volně: Hle, pták špatně vycpaný, uprchl z musea zas obživnuv. 
Jen s největším namáháním přiměješ jej, aby vzlétl. Také neběhá, 
nýbrž hopkuje. Různé hlasité zvuky, kterýmiž ozývá se jsa skryt 
pode křem, jsou tak cizí jako jeho zevnějšek. Hnízdo dělá si prý 
v hluboké díře pod zemí. Pitval jsem jich několik. V žaludku velmi 
svalnatém našel jsem brouky, vlákna rostlinná a ohlášky. Podle 
toho jakož i podle dlouhých běháků, hrabavých nohou a chřípí 
blanou zastřených pták ten činí jaksi přechod od drozdů ke ptá
kům kurovitým. Druh s turkem příbuzný (hylactes Tarnii) tuzemci 
nazývají „gid-gid“ a Angličané ptákem štěkavým. Jméno to jest 
velmi vhodno; neboť když křičí, nikdo zajisté nerozezná, zdali 
neštěká kdesi v lese nějaký psík.“ Jiné druhy zase vydávají zvuky 
brzo vrzavé, brzo skřípavé, brzo hlubší, brzo vyšší a znějící jako 
vrkání hrdliček, šumot vody a ještě jiné, kterých nelze přirovnati 
naprosto k ničemu.

Čeleď velechvostv, k níž patří dva druhy, vyznačuje se krásou 
forem i barev. Ocas tvaru ušlechtilého jest samečkovi nádhernou 
ozdobou; z dvanácti per ocasních jen dvě nejkrajnější a dvě pro
střední mají souvislé prapory a zahýbají se na venek, kdežto osm 
ostatních, na nichž jednotlivá pýří jsou od sebe velmi vzdálena, 
podobají se jaksi strunám, pročež celý chvost jeví nemalou podob
nost s lyrou.

Velechvost nádherný (menura superba) jest zvící bažanta, 
barvy svrchu šedohnědé, vespod světlejší; hrdlo jest červené, kostřec 
červený, ocas svrchu načervenale hnědý a vespod šedý jako stříb ro ; 
lyrovitá péra jsou na praporech vnějších tmavošedá, na koncích 
černá jako samet a s bílým třepením, na praporech vnitřních jsou 
příční pásky černohnědé a rezavočervené; prostřední péra ocasní 
jsou šedá, ostatní černá. Ale nádherným ocasem tímto honosí se 
pouze sameček, jenž jej buď mívá složen neb jej vzpřimuje a velmi 
ozdobně rozčepýřuje; samička má ocas složený jen s dvanácti per 
schodovitých podoby obyčejné.

Velmi krásný pták tento žije v hustých křovinatých lesích 
v Novém Jižním Walesu a živí se většinou hmyzem a červy; značnou 
část potravy své si vyhrabává, staví si hnízdo podobné stračímu 
a mívá jen jedno vejce. Mládě s počátku holé jest po nějaký čas 
slepé a teprv později narůstá mu jemné pýří; zůstává ve hnízdě 
osm neděl. Způsobem života velechvost nádherný podobá se ve 
mnohé příčině kurům; křídel používá zřídka, běhaje však a ská
kaje urazí v krátké době ohromný kus cesty. „Útíkaje kvapně 
nese tělo jako bažant hodně nataženo, hlavu v před nakloněnu 
a dlouhý ocas vodorovně položen a složen, ježto pouze takto může
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proniknouti houštím a křovím aniž porouchá si své nejkrásnější 
ozdoby. Ráno a večer jest nejčilejší, leč v době páření prohání se 
též o poledni na místech zvláště vhodných. Každý sameček na
hrabuje si malé pahorky a pohybuje se na nich jako tokající kury 
toče se neustále do kola, ocas vzpřimuje a velmi ozdobně čepýře 
a vyjadřuje při tom city své zvuky nejrůznějšími.“ Hlas jeho jest 
velmi ohebný a rozm anitý; brzo zní jako štěkot psa, křik dětský,

smích lidský, zpěv a kře- 
hot mnohých ptáků, skří
pání pily a pod.; jsme-li 
na blízku, slyšíme též 
jakési zvuky břichomlu- 
vecké, z čehož vychází na 
jevo, že pták ten má 
značný talent nápodobící. 
Ježto však jest velmi 
plachý a opatrný, podaří 
se zřídka , pozorovati jej 
z blízka. Skrovné mno
žení vzbuzuje ostatně váž
nou obavu v příčině za
chování těchto velmi krás
ných a zajímavých ptáků.

Ptáci patřící k če
ledi zoborožců vyznačují 
se dlouhým, velmi tlu
stým, více neb méně za
hnutým zobákem, na je 
hož kořeni bývá rohovitý
výrůstek, čímž jakož i
krátkými nohami s prsty 
u kořene srostlými liší se 
od tukanů jinak jim vel
mi podobných. Žijí v tro
pické Asii a Africe a 
jako tukani stráví větší 
část života svého na 

stromech. Potrava jejich jest velmi rozmanitá; většinou ptáci
tito živí se malými obratlovci a brouky, ba požírají i zdechlinu
a všickni žerou mimo to též rozličné plody a zrní; někteří z nich 
jsou praví všežravci. Zvláště pamětihodný jest zoborožec javský 
(buceros rhinoceros), jenž jest 1*2 m  zdélí; svrchní část těla jest 
černá, břicho a ocas jsou bílé; tento má uprostřed široký příční 
pruh. Pták tento žije na Javě, Sumatře a Filippinech.

Čeleď ledňáčků, k níž náleží asi 125 druhů, byla nazvána
po jednom našem druhu domácím, ač převážná' většina ptáků sem

Velechvost nádherný.
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patřících žijíc v pásmě horkém nezná ledu ani zimy. Stkvíce se 
obyčejně nádhernými barvami ledňáčkové bývají krajině, ve které 
bydlí, obzvláštní ozdobou.

Náš ledňáček obecný neboli rybáříček (alcedo ispida) 
jest 16 em zdélí; střed, zadní část hřbetu a ocas leskne se jasně 
modrošedě, na krovkách jsou okrouhlé siné skvrny, hruď a břicho 
jsou po stranách leskle skořicové. Hlava, lopatky, křídla a pruh 
táhnoucí se od zobáku přes líce jsou zelenavě modré, hrdlo a cho
máček peří po každé straně krku za uchem jsou bílé, dlouhý a 
silný zobák jest černý, dolejší čelist 
u kořene červená, krátké nohy jsou 
červené jako rumělka a duhovka jest 
tmavohnědá. Na zadní části hlavy 
peří tvoří malý chochol, jejž pták 
někdy zježuje, nikdy však nezdvihá 
ho do značnější výše.

Bydlištěm krásného ptáka to
hoto, jenž kovovým leskem svého 
nádherně zbarveného peří upomíná 
na ptáky tropické, jsou břehy řek, 
potoků, jezer a rybníků které jsou 
porostlé křovím nebo stromovím a 
vyčnívají značně nad hladinu vodní.
Obzvláště rád ledňáček sedává na 
vrbách a přečnívajících větvích olšo
vých, též na výhoncích kořenů, které 
sklánějí se nad vodu, a na velikých 
kamenech ležících ve vodě. Místa 
skrytá miluje velice, neboť čihaje na
kořist nechává se nerad vyrušovati a Zoborožec javský. 
jeví se všude ptákem opatrným, pla
chým a nedůvěřivým. Společnosti ptáků jiných se vyhýbá a vede 
si vůči nim nesnášelivě a pánovitě, když zastihne je ve svém 
revíru. Již v posledních dnech měsíce březua nebo v prvých dnech 
dubnových se páří. Tu počíná život velmi čilý a veselý. Když 
za jasného dopoledne samečkové a samičky neúnavně vespo
lek se honí, jest na ně velmi pěkná podívaná. Sameček vydá
vaje vysoké, skřípavé „tiiiit“, které byvši několikrát za sebou 
rychle vyraženo a konečně stávajíc se volnějším a slabším pře
chází, ve zvuk „ tít“, vábí svou vyvolenou družku a když tato zase 
rychle odlétá, honí se za ní po dlouhou chvíli, po čemž usadí se 
na stromě často ve výši, do které jindy nevylétá, a pak počne 
družku volati znova. Často jest pozorovati, že pronásledujíce se 
nemálo se unaví, zvláště za vedra; sednou si v malé vzdálenosti 
od sebe majíce zobák poněkud pootevřen, z hluboká si oddychují 
a zas se zotavivše natahují krk, zdvihají krátký ocásek, křídla
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poněkud spouštějí a provozují škádlivou hru milostnou dále. Ačkoli 
vyvolená družka před chotěm svým prchá a hledí se mu vyhnouti, 
přece nespouští ho s o č í; letíc ohlíží se po něm vzad a na stranu, 
zmírňuje rychlost letu svého a vrací se opisujíc veliký oblouk, 
jestliže sameček náhle přestane ji pronásledovati.

Dutinu, ve které se hnízdí, ledňáček dělá si sám. Ve volbě 
místa jest potud vyběrav, pokud vyhledává příkrých stěn břehu, 
po kterých lasičky a krysy nemohou vylézti vzhůru, a půdy ne 
příliš tvrdé a vlhké. Nejvítanější jsou mu ona místa, na kterých 
břeh jest podemlet a přečnívající trávník poskytuje s hora přiro- 
rozeného přístřeší a ochrany. Zavěsí se na stěnu a počne silnými 
ranami zobáku zemi na jednom místě vyklobávati a odstraňuje

hlínu jednak zobákem, jed
nak nohama. Nepracuje však 
dlouho, nýbrž již velmi brzo 
usazuje se na pohodlném 
místečku, aby si tu odpoči
nul, spořádal si peří, očistil 
zobák neb lovil malé ryby. 
Když vnikne dále do země, 
nezřídka naskytne se mu 
překážka v podobě kamene 
neb kořene. Nejsou-li tyto 
příliš veliké a tlusté, ledňá
ček nechává je vyčnívati do 
dutiny, ve případě opáčném 
však hledí je obejiti a dá 
tak dutině směr jiný. Na
máhavá práce tato a malá 

Ledňáček obecný. vytrvalost ptákova má za ná
sledek, že příbytek bývá ho

tov teprv za několik neděl. Přihází však se též, že náš zákopník 
přijde na překážky nepřekonatelné a musí vyhledati si místa 
jiného. Též náhlá povodeň nebo značná výše vody mnohdy pře
ruší práci, čímž sedění se opozdí. Okrouhlá dutina, obyčejně as 
6-32 dm  od hořejšího okraje vzdálená, mívá u vchodu 5*3 až
7’9 em v průměru a rozšiřuje se vzadu v podobě pece nejméně
o 3*9 em. Půdu této uhlazené pece ledňáček postele na konci 
drobnými hřbetními kostmi rybími, na něž samička snese pět až 
osm leskle bílých vajíček s tenkou skořápkou, jejichž červeno- 
žlutý žloutek prosvítá. Bydlí-li ledňáček v jedné dutině po ně
kolik let, bývají ke kostem rybím přidány též zbytky šídel a 
ony no bývají značně rozmnoženy. Samička sedí vytrvale sama a 
opouští hnízdo jen tehdá, je-li nebezpečí velmi blízko. Sameček 
odlétá od hnízda na velikou dálku, aby sehnal potravu. Když 
vrací se s kořistí ke hnízdu, ohlíží se bystře kolem sebe a spo-
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zoruje-li něco podezřelého, buď letí podle něho dále nebo krouží 
kolem něho u velikých obloucích. Po šestnáctidenním sedění vy
líhnou se ohyzdná, zcelá holá mláďata rozličné velikosti a staří 
krmí je s počátku larvami a měkčími částmi šidel, později také 
rybami. Oba shánějí potravu velmi horlivě a hrozí-li nebezpečí, 
hlasitě hvízdajíce létají kolem hnízda. Toto pronikavě páchne 
rybinou, což pochází od hnijících zbytků ryb a hmyzu, nikoliv od 
trusu mláďat, neboť ten staří v zobáku z hnízda vynášejí. Mlá
ďata opustí hnízdo, jakmile mohou létati, a skrývají se s počátku 
ještě úzkostlivě a vedena jsouce starými na místech chráněných, 
kde můžeme se k nim velmi přiblížiti. Ještě v pozdním létě led
ňáčkové dávno dospělí bývají někdy pospolu prohánějíce se u vody 
sem a tam. Dospělá mláďata jsou méně krásná nežli staří, leč 
přece jsou již vždy velmi pěkně zbarvena. Též mají kratší zobák 
a nohy zbarví se jim červeně teprve v zimě.

Lov ryb jest zaměstnání obtížné a trvá to dlouho, než 
mladý ledňáček nabude náležité zběhlosti a obratnosti v ponořo
vání se a v chytání ryb. Jeho cvičení však počíná se již tehdá. 
když rodiče ještě mu nosí potravu. Než ani těmto není lov snadný 
a zkušenost a cvik nečiní jich nikdy mistry s cílem se nemíjejí
cími. Tiše čihaje ledňáček sedí na větvi nad vodou a stále hledí 
velmi pozorně na hladinu vodní. Náhle, natáhne krk, skloní zobák, 
nachýlí se v před neb na stranu a vrhne se jako střela pod hla
dinu vodní. Silně mávaje křídloma zas se vynoří blízko mí
sta, na kterém se ponořil, odletí s kořistí na stanoviště pře
dešlé neb sousední, otřepává peří, otáčí a obrací rybu v zo
báku posouvaje ji poněkud vzhůru, až poloha její jest k pol
knutí vhodná, t. j. až hlava ryby jest obrácena dolů, po čemž 
zmizí v jícnu ptáka krk vzhůru natahujícího a hlavou po
třásajícího. Po té lovec poněkud zježí malý chochol, třese zo
bákem a obyčejně jej též brousí, zvláště tehdá, když rybu pro 
její velikost spolkl jen stěží. Minul-li však se-krásný lovec s cílem, 
což stává se nezřídka, pak trpělivě čeká, až voda se zas utiší a 
klidná hladina vodní přivábí ryby opět vzhůru. Mnohdy však led
ňáček též letě spozoruje rybu a tu se rychle obrátí, vznáší se jako 
dravec třepetaje křídloma při samé vodě a pak jako žába žbluňkne 
do ní, při čemž úspěch jest mnohem méně zabezpečen než když 
vrhne se střemhlav do vody s nějakého stanoviště. V namáhavém 
lovu svém pokračuje vytrvale, čihá po několik hodin na tichém 
místečku nebo po nezdařených útocích zkouší štěstí svého na místě 
jiném a když voda jest zkalena, jest mu spokojiti se potravou 
velmi skrovnou. Po jídle miluje klid a sedá si rád na místa 
skrytá; maje ocas vtažený, nohy skryté pod peřím břišním a hlavu 
skloněnu a přitaženu odpočívá, až vytráví. Náhle sebou škubnuv 
natáhne krk, rozevře široko zobák a vyvrhne v chuchvalci šupiny 
a kosti rybí, kráčí chvilku po větvi sem a tam a pak zase usednuv
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schoulí se jako dříve. V takovýchto hodinách, zvláště když slunce, 
svítí a vzduch jest klidný, oddává se klidu tou měrou, že někdy 
můžeme se k němu přiblížiti až na několik kroků, zvláště když 
sedí v hustém křoví neb loubí. V zimě uchyluje se na místa, na 
kterých voda nezamrzá, musí spokojiti se potravou velmi skrovnou 
nebo v okolnostech ještě nepříznivějších zahynouti. Tu bere někdy 
za své bud hladem neb utopením, když ponořiv se na nějakém 
místě otevřeném dostane se pod led a cesty zpáteční již ne
nalezne.

Z rozmanitých druhů patřících k čeledi mandelíkův a žijících 
skoro výhradně v zemích tropických připomeneme tu pouze druh, 
kterýž i u nás jest domovem, totiž inandelíka obecného (cora- 
cias garrula), jehož hlavní barva jest modrošedá, hřbet jasně skoři
cový, letky vespod jsou krásně blankytné, nohy žluté a zobák jest 
černavý. Jest to pták dosti veliký, který dosahuje 32 em délky. 
Rozšířen jest od Švédská až k Senegalu v Africe; v krajinách 
jižních vyskytuje se častěji. V Evropě střední obývá ve světlých 
lesích na písčitých rovinách, zvláště však tam, kde jest mnoho 
břiz smíšených s jednotlivými dutými duby neb vyhnilými buky, 
na blízku lesů borových, nikoliv uprostřed lesa, nýbrž jen na po
kraji hraničícím s poli a lukami. Tu krásný pták tento zdržuje 
se skoro jen ve vlastní době letní, neboť přilétá sem na počátku 
května a opouští nás zase v srpuu neb nejpozději v polovici září. 
Hnízdo dělá si v dutinách stromů, obyčejně v dubech neb osykách; 
samička snáší pět leskle bílých vajec, z nichž za osmnácte dní 
vylíhnou se mláďata. Jako dudek, tak ani mandelík neodstraňuje 
trusu mláďat z hnízda, tak že tato konečně sedí v samé nečistotě.

V krajinách, kde staré duby porůznu zastiňují zelené nivy, 
lze za jasných dní v době páření, jež připadá na měsíc červen, 
pozorovati mandelíky, ani provozují své veselé hry. Tu samečkové 
vznášejí se před samičkami do výše a spouštějíce se zase dolů 
dělají kotrmelce, při čemž často vydávají své „rak, rak“. Když 
později nastanou žně a obilí složeno jest v mandele, ptáci tito 
rádi si na ně sedají rozhlížejíce se odtud po kořisti, odkud do
stalo se jim jména. Mladé mandelíky lze snadno potravou smíšenou 
vychovati a vycvičiti, ač nikdy zcela nekrotnou rádi kousajíce; zá
bavy však poskytují jen tehdá, když dají se do prostranné klece.

K čeledi lelku patří nejprve lelek kozodoj (caprimulgus 
europaeus), pták to noční 25—26 em zdélí. Kolem krátkého, hlu
boko rozeklaného zobáku jest věnec z tmavých štětin, duhovka 
jest tmavohnědá, barva svrchu smíšenina jasnějších a tmavějších 
teček a čárek na hnědavé půdě. Na temeni jest jedna a na plecích 
jsou dvě tmavé čárky podélné, uzda jest černě a šedě puštěná a 
bíle vroubena, na šedých krovkách jsou jasné tečky a světlejší část 
spodní jest ozdobena mnohými tmavými vlnkami příčními. Na 
prvých třech pérech letkových jest blízko špičky a též na konci
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vnějších per rýdovacích na prapore vnitřním veliká okrouhlá skvrna, 
jež jest u samečka barvy sněhobílé, u samičky žluté a mláďatům 
úplně schází.

Pták tento rozšířen jest od středního Švédská po celé Evropě 
a západní Asii, žije v hustých lesích jehličnatých, kde jsou mýtiny 
vřesem porostlé, přilétá k nám na počátku května a v září zas 
odlétá do Afriky. Způsobem života lelkové podobají se namnoze 
sovám. Ve dne spí přitlačeni jsouce pevně k pahýlu nebo k nízké, 
veliké větvi a to nikoli na přič, nýbrž podél, tak že při jejich 
zvláštním zbarvení lze jen oku znalcovu rozeznati je od kůry stro
mové. Létají neobyčejně rychle a obratně. Za soumraku večerního 
počínají svou činnost, v níž pokračují po celou noc. Noční hmyz

Lelek kozodoj.

všeho druhu jest jim potravou, hlavně můry, jež jako vlaštovky 
chytají letmo, a ježto jsou velmi žraví, řadí se ke ptákům nej
užitečnějším. Hnízda si nestaví, nýbrž kladou vejce na zemi neb 
na starý pařez, vždy však ve stínu mezi křovím a vřesem. V kra
jinách tropických jsou zastoupeni velmi četně a někteří z nich 
mají prodloužená některá péra křídelní neb rýdovaci, najmě lelek 
vlajkový žijící v Africe při rovníku, jenž má velmi dlouhá, 
v letu vlající péra letková, neb lelek lyrooeasý žijící v Brasilii 
a Paraguayi, pták to 68— 73 em zdélí, z čehož 50 až 55 em při
padá na  ocas. Ye vypravováních amerických často se připomíná 
a tím stal se známým lelek křiklavý, jejž Američané po jeho 
zvláštním, melancholickém volání nazývají whip poor Will (mrskej 
ubohého Viléma).

Malý Bréhm. II. 1 3
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Čeleď rorýsů vyznačuje se zvláště velmi krátkým, u kořene 
širokým a daleko se rozevírajícím zobákem, velmi dlouhými křídly, 
v nichž letka prvá nebo druhá jest nejdelší, a krátkými nohami. 
Sem patří nejprve náš rorýs obecný (cypselus apus), pták to 
skoro každému známý, as 18 em dlouhý, barvy hnědočerné, svrchu 
s černozeleným leskem kovovým; na bradě a hrdle má okrouhlou 
bílou skvrnu. Malý, slabě zahnutý zobák jest rozeklán až pod oči, 
prsty velmi krátkých nohou jsou vesměs obráceny v před a ozbro
jeny ostrými drápy, kterýžto tvar nohou k pohybu po zemi se 
nehodí, ovšem však k zachycování se na zdech a stěnách. Velmi 
dlouhá a úzká křídla umožňují let velmi rychlý, podle něhož rorýsy 
snadno lze pozuati, zvláště ježto vidličnatý ocas mají stále stažen 
a tak tvoří podobu kříže. Ještě snáze však se poznají podle pro
nikavého, hvízdavého křiku, který vydávají létajíce v četách kolem 
věží a budov.

Rorýs přilétá k nám na počátku května a již následujícího 
jitra oznamuje svůj příchod pronikavým křikem, který skládá se 
ze slabik znějících jako „sri“. Mnohé páry zaujmou budovu ke
hnízdění vhodnou sváříce a hašteříce se a zvolí skuliny, štěrbiny
a díry rozličné velikosti a hloubky za svá hnízdiště. Vrabci, špa
čkové a rehkové bývají jimi v obydlí svém znepokojováni a pokud 
lze zahnáni. Jejich hnizd bouřliví vetřelci buď použijí za látku 
stavební pro hnízda vlastní neb se v nich usadí. Při tom vždy 
hledí usídliti se co nejvýše. Oasto jest díra neb trhlina ve zdi 
tak úzká, že pták sotva se jí protlačí. Krátké nohy jsou mu při
tom velmi vhod. Když letí k svému příbytku, sotva můžeme
jej zrakem sledovati. Let jeho směřuje při tom vždy tak přesně 
k otvoru, že sotva spozorujeme, kterak pták na kraji usedne 
a vklouzne dovnitř. Rovněž tak vede si, když vylétá; mžikem vy
razí z dutiny, snese se v hlubokém oblouce, aby, jak se říká, 
nejprve načerpal vzduchu, a pak vznáší se vysoko do šíré říše 
vzdušné, svého vlastního domova, brzo směrem přímým fiče jako 
střela, brzo u velikých obloucích maje křídla roztažena a ani jima 
nehýbaje, vznášeje se jako pyšný orel, brzo s mnohými jinými 
v nižších vrstvách vzduchu křiče opět a opět dává se určitým 
směrem. Tu po způsobě vražedných dravců napadne nepřátelsky 
vrabce a zažene jej, onde dva rozzuření samečkové prudce se 
srazí a drápy svými mnohdy nebezpečně se zraní. Nezřídka pře
možený soupeř bývá nalezen vysílený na zemi, což asi dalo podnět 
k domněnce, že rorýs nemůže se země se vznésti. Ovšem jest mu 
to nesnadno, leč není-li unaven, přece jest s to, aby se odtud 
vznesl, při čemž roztáhnuv křídla odrazí se jimi. Ostatně dostává 
se sem jen zřídka, bnď nějakou náhodou nebo když chce opatřiti 
si látku ke stavbě hnízda. Obyčejné však bere tuto, jak již p ři
pomenuto, z hnizd jiných ptáků nebo s budov, na kterých uvázlo 
nějaké stéblo, tkanice, péro, klůcek a pod., neb ze vzduchu, když
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vítr takovéto lehké látky unáší. Ze střech doškových vytahuje 
stébla nebo když se v nich hnízdí, stébla jen uštípává nebo vta
huje je hloub do své dutiny. Ježto při volbě látky obyčejně roz
hodují nahodilé okolnosti, součásti hnízda bývají často velmi roz
ličné. Obyčejné jsou sláma, seno, listí, niti, klůcky, srst a peří. 
kte» éžto látky bývají ledabyle na sebe naházeny a spojeny lepkavou 
slinou ptákovou.

Samička snáší dvě neb nanejvýše tři bílá, velmi prodloužená, 
téměř válcovitá, na obou koncích skoro stejně zakulacená vejce, 
na nichž sedí sama. Sameček přináší jí horlivě potravu, ale sa
mička vylétá též denně na krátký čas z hnízda, zvláště za počasí 
pošmourného, když potravy záležící v drobném hmyze jest po 
skrovnu, aby opatřila si ji sama. Staří lnou ke mláďatům s velikou 
láskou a krmí je po dlouhý čas, ježto mláďata rostou zvolna a jest 
jim prodlévati ve hnízdě, až jsou k letu zcela způsobilá. Na zimu celá 
rodina odlétá do Afriky neb Indie.

V krajinách jižnějších počínajíc Švýcary žije rorýs alpský 
neboli podliorní (cypselus melba), jenž jest značně větší přede
šlého, svrchu hnědý, na hrdle, hrudi a břiše bílý.

Způsobem života pták tento shoduje se celkem s rorýsem 
obecným, i připomeneme tu hlavně to, čím se od něho liší. Podle 
pozorování Girtannerova hnízdo udělané z létajících stébel travních 
neb obilních jest značně malé a jeho kotlina jest jen 3 em hluboká. 
Na počátku června samička snáší tři až čtyři rovněž bílá a pro
dloužená vejce, na nichž oba staří sedí střídavě; za tři neděle po 
snesení posledního vejce vylíhnou se mláďata, jimž brzo narůstá 
šedé pýří, a trvá to skoro osm neděl, než se vyvedou. Ačkoli 
rorýs tento počítá se ke ptákům denním, jest činný též v noci, 
neboť za jasných nocí letních létává ještě dlouho po západu 
slunce; za ranního soumraku opět poletuje a jen za velikého vedra 
uchyluje se do své skrýše. „Okolí staré věže“, praví Girtanner, 
„ba i celého pohoří, kde rozhostila se větší hejna ptáků těchto, 
družebných sice, leč přece vždy svářivýcb a velmi divokých a prud
kých, bývá jimi oživeno ku podivu. Bylo-li již po celou noc 
hřmocení a hašteření jejich ve hnízdech bez konce, tak že nesnadno 
jest pochopiti, kde a jak dostává se jim potřebného odpočinku, 
tož teprve před svítáním počnou svůj divoký rej. Sotva že paprsky 
nového dne prodírají se do temné sluje skalní, tu již také oby
vatelé její hotoví se k odchodu. Namáhavě se plížíce, s hrudí 
pevně k zemi přitlačenou a křídloma pilně si pomáhajíce snaží se 
dostati se k otvoru sluje. Když se tam připlíží, jest na ten den 
ihned po vší nouzi. Pronikavým křikem, který čas od času mění 
se v křehotavý trilek, přerušujíc tiché ranní šero a jásotem po
zdravujíc chmurné pod sebou město i temnou lesní rokli podivné 
hejno záhadných bytostí vznáší se tu ve svěžím vzduchu ranním 
a padajíc rozpíná teprve svá neumdlévající křídla. Kroužíce až do
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výší, ve kterých okem neozbrojeným nelze jich postříci, mizejí, 
jak se zdá, náhle z krajiny, ve které jest jejich noční útulek. Než 
hle, tam je vidíš opět. Y nedohledné výši třpytí se jejich bříška 
bílá jako padlý sníh a lesklá křídla jako vločky sněhové v záři 
sluneční. Již obletují opět divým rejem brzo lovíce, brzo laškujíce, 
ale vždy hřmotíce svůj skalní okrslek lovci. Tak prohánějí se 
v jasném vzduchu ranním po potravě slidiče, za příznivého počasí 
po celé dlouhé j i tro . . Když později nastane úpalné vedro, zalétají 
do svých děr svěšujíce tiše kříd la; neboť odpočívají raději ve 
chladných, stinných výklencích skalních čekajíce, až horko pomine. 
Tu pak, jak se zdá, ta nepokojná chasa spí; aspoň není v době 
té slyšeti ani nejslabšího zvuku a teprv večer počne se zas život 
nový. Opisujíc veliké oblouky hejno pohybuje se tiše sem a tam 
užívajíc plnou měrou neobmezené svobody. Od té doby, kdy počíná 
se šeřiti, až kdy nastane čirá tma, vedou si divě a s nevázanou 
veselostí a ještě pozdě na noc, když na ulicích městských a oži
vených pastvinách alpských již dávno jest pusto a prázdno, tito 
divocí druhové prohánějí se ve vzdušných končinách. Za nepřízni
vého, deštivého počasí křiklouni naši zůstali by raději doma; 
leč puzeni jsouce hladem přece vylétají hledat potravy. Tu pak 
táhnou nejvíce po jednom po pastvinách alpských sbírajíce horlivě 
hmyz neb létajíce tiše po říčce, kde chytají vážky a podobné živo
čichy, a pyšným obyvatelům hor jest nyní spokojiti se, mohou-li 
putujíce tiše roklí ukojiti svůj hlad. Nastane-li náhle ve vyšších 
pásmech alpských chladnější počasí neb burácí-li na horách děsně 
velebná vichřice, objeví se mnohdy také v údolí. Po dlouhém 
suchu teplý déšť jest jim velmi milý; pijí koupajíce se a sprošťujíce 
se zároveň obtížných cizopasníků, krouží tu nad svým bydlištěm 
a ani pták ve hnízdě sedící nemůže odepříti si této příjemnosti.“ 

Sem patří též salaugana (collocalia uidifica), jež jest 13 em 
zdélí, barvy většinou šedavohnědé, na křídlech a ocase černávé, 
vespod světlejší; zobák a nohy má černé, duhovku tmavohnědou. 
Domovem ptáka tohoto, jenž jest zvláště proslulý svými jedlými 
hnízdy, jsou ostrovy východoindické a některé krajiny jihoasijské. 
Hnízda, jež bývají připevněna ke stěnám skalním, podobají se 
celkem čtvrtině skořápky vejcí rozdělené podél průměru délkového 
na čtyři stejné díly. V zadu jest křídlovitý přívěsek ke skále při
léhající, který spojen jsa širokou, plochou podložkou s kamenem 
jest hlavní podporou hnízda. Toto záleží v tenké, klihovité, prů
svitné hmotě, kteráž u hnízda nového jest bělavá, později však 
nabývá barvy nahnědlé; již na prvý pohled lze na ní pozorovati 
příční proužky, jež vznikly as tím, že látka byla ukládána po 
vrstvách. Hnízda sbírají se, když teprv as polovice mláďat se vy
vedla. Sbírání jich jest spojeno s nemalými obtížemi a děje se 
pomocí zavěšených řebříků, po kterých sběratelé sestupují do 
hrůzných míst blíže pěnícího se m oře; mláďata nedospělá vyberou
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se a snědí, vejce pak se zahodí, tak že při každé sklizni zmaří 
se polovice plodu. Přes to však .salangan neubývá aniž přibývá 
jich tam, kcle celý jeden odrost nechává se vyvésti. Když hnizd 
má se požívati, namáčejí se prve ve vlažné vodě, kde nechávají 
se ležeti po 24 hodiny, po té vlákna podélná oddělí se od sebe, 
při čemž drobné pýří na nich přilepené se obere, a pak vaří se 
v polévce z masa. Číňané požívají jich velmi rádi pokládajíce je 
za pokrm velmi silný. „Žádný pokrm“, praví ínissionář W. C. Milné 
(Life in China, v Londýně 1857) „není v Číně tak oblíben jako 
jedlá hnízda salanganina. Za nejlepší pokládají se ona, která vy
berou se z nejzazších koutů slují. Cent jich prodává se v Číně 
za 800 liber šterlinků.“ Hnízda sbírají se třikrát neb i čtyřikrát 
ročně. „Šest jeskyň bandouských dává podle zprávy Junghuhnovy 
ročně průměrem 13520 nebo po každé 3380 hnizd; bydlí tedy 
v nich 6760 ptáků. Počet hnizd, která seberou se v Karang- 
Bolongu, páčí se na 500.000 a rozvrhneme-li je na tři sklizně, 
vychází z toho na jevo, že v jeskyni karangbolonské bydlí přes 
třicet tři tisíce salangan. Sto hnizd dává průměrem kati a sto katiň 
činí pikol čili 500 kilogramům. Takových pikolů sklidí se ročně 
49 až 50. Číňané platí za pikol hnizd 4000— 5000 zl. neb jeden 
zlatý za dvě až za půl třetího hnízda, tak že roční příjmy, ode- 
čteme-li 10.000 zl. výloh, činí asi 24.000 zl.“

Co se týká látky, ze které hnízdo bývá uděláno, byla pro
nesena mínění rozličná, až Bernstein podal nám o tom spolehlivou 
zprávu. Dokázal, že mínění, jako by hnízdo salanganino záleželo 
v chaluhách a jiných nižších rostlinách mořských, které jsou smí
šeny se štavou z volete ptákova v huspeninovitou látku, jest mylné. 
Nebof předně není prý v látce, ze které hnízdo se skládá, ani 
stopy buněk rostlinných a peří, chlupy a jiné látky jsou pouze 
mechanicky přimíšeny, aby hnízdo nabylo větší pevnosti; za druhé 
prý nalézá se v žaludku salangan v době, kdy dělají si hnízda, 
pouze hmyz a nikdy nevyskytují se tam zbytky rostlin. Látky ke 
hnízdu poskytují prý pouze slinné žlázy podjazyčné u ptáků těchto 
neobyčejně vyvinuté a v době hnízdění nabubřené. „Otevřeme-li 
zobák ptákův v době té to“, praví, „spatříme po stranách jazyka 
dvě veliké naduřeniny. Tyto vylučují v hojném množství hustý, 
mazlavý hlen, který shromažďuje se v přední části úst blízko 
otvorů připomenutých žlaz pod jazykem. Hlen tento, vlastní slina, 
podobá se velmi husté klovatině arabské a táhna se jako tato 
může vytáhnouti se v dosti dlouhých nitkách z úst. Přilepíme-li 
konec takovéto nitky na konec dřívka a otáčíme li tímto zvolna 
kolem jeho osy, můžeme takto vytočiti veškeru právě nahroma
děnou slinu z úst a i z otvorů dotčených žlaz. Na vzduchu ztvrdne 
brzo a neliší se pak ničím od oné zvláštní hmoty hnízdní. Také
pod zvětšujícím sklem nejeví se jinak než jako t a t o .  Když
ptáci chtějí udělati si hnízdo, přilétají, jak pozoroval jsem častěji,



opět a opět k místu zvolenému a koncem jazyka přilepují slinu 
svou na kámen. To dělají mnohdy deset- až dvacetkráte po sobě 
nevzdalujíce se zatím od skály dále než na několik metrů. Nepři
nášejí tedy staviva teprv odjinud, nýbrž mají je, ježto rychle se 
zas obnovuje a neshromažďuje, u větším množství pohotově. Tak 
kladou vyloučenou látku na místě dotčeném v podobě polokruhu 
nebo podkovy. Látka tato zprvu hustě tekutá vypařuje se rychle 
a jest pak pevným základem k další stavbě. — — Když stavba 
dospívá ke konci, salangana zavěšujíc se na ni nalepuje slinu na
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okraj udělané a ztuhlé části hnízda obracejíc hlavu střídavě sem 
a tam, čímž vznikají ony vlnité příční pruhy. Tu as přilepují se 
také jednotlivá pírka, která spatřujeme na hnízdech, na slinu ještě 
neztvrdlou a tak připojují se nahodile ke hmotě hnízdní. Naběhlé 
žlázy podražďují bezpochyby také živočichy ty, že vyměšujíce slinu 
pomáhají si jich třením a mačkáním. Tu pak může se někdy při- 
hoditi, že zlázv se rozjitřují a vypouštějí kapky krve; tomu asi 
sluší přičísti, že na hnízdech pozorují se někdy malé, krvavé 
skvrny.“

O životě salanganině nemáme zpráv dosti zevrubných. Nej
podrobnější zprávu podává Junghuhn, jenž však více vypravuje,



kde pták bydlí. „Příkré a svislé stěny na jižním pobřeží ostrova 
Javy“, praví, „poskytují pohledu v pravdě malebného. Nejbujnější 
křoyiny derouce se z lesa ven rozhostily se na samém kraji ostrova; 
ano i banány zapustily kořeny ještě na srázných stěnách nebo 
sklánějíce se po tisících přes hradby skalní pohlížejí, jak na úpatí 
jejich vlny přehlubokého tu moře mocně bijí o skály vápencové, 
v nichž za několik tisíciletí vymlely rozsáhlé choboty. Zde jest to, 
kde žije salangana. Tam, kde příboj jest nejmocnější, kde vlny 
mořské vymlely jeskyně, viděti jest hejna těchto malých ptákův, 
ani poletují sem a tam. Poletují schválně nejhustší pěnou vodní, 
která rozráží se o skálu, lovíce ve vlnách bezpochyby malé živo
čichy mořské nebo zbytky tvorů, kteří roztřišťují se o skaliska 
a jsou metáni vzhůru. Východně od Rongkapa jest skála, v jejíž 
stěně jest jeskyně obydlená salanganami. Vlny mořské stále se tu 
dmou a zas opadávají, tak že otvor jeskyně brzo jest celý pod 
vodou a brzo zase vody prost, a tu ptáci střelhbitě vlétají a zase 
vylétají. .  . Kdežto nepříliš daleko ocl břehu tmavě indychová hla
dina mořská jest úplně klidná a jasně se leskne, zde u paty skal
ních hradeb stále to ječí a víří. Tu paprsky sluneční lámou se 
o každou vlnu, jež rozpráší se v nesčíslné jiskérky, s podivuhodnou 
jasností; každý proud, který vyhrkuje z jeskyně, stkví se nej
krásnějšími barvami duhovým i.----------Ptáci bydlí, i když se ne-
hnízdí, v jeskyni, nejsouce však poutáni uvnitř péčí o své po
tomstvo vylétají při východu slunce hustým hejnem z jeskyně a 
zmizejí okamžité, tak že ve dne nelze spatřiti ani jediného ani 
ve křoví, ani nad potoky a rybníky. Teprv pozdě na večer, když 
slunce zapadá a netopýrové počínají vylétati. celé hejno vrací se 
najednou, aby přenocovalo v jeskyni. Jako střely prolétají nej užšími 
skulinami nezavadajíce o nic ani tehdá, když jest čirá tma. V je 
skyních výše položených bydlívají společně s netopýry vzájem si 
nepřekážejíce. Tito spí ve dne, kdy salangany opustily jeskyni, 
aby hledaly si potravy, a teprv když okřídlené spolubydlitelky 
vracejí se na večer domů, vylétají, aby přiletěli zas až příštího 
jitra , kdy salangany ubírají se znova na svou denní pouť. Takto 
různí živočichové tito nejsouce zároveň pospolu nepřekážejí si. 
Jen někteří sběratelé hnizd pozorovali, že salangany jako také 
jejich příbuzné živí se drobným hmyzem, zvláště komáry; převážná 
většina jich naopak praví, že jsou jim potravou různí živočichové 
mořští a jejich části, po nichž salangany slídívají, i domnívají se 
proto, že ptákům hnízdícím se uvnitř ostrova jest denně uraziti 
sedmdesát kilometrů cesty, aby od své jeskyně doletěli k moři 
a odtamtud zase nazpět.“ Tato domněnka však jest jen z části 
pravdiva; v jeskyních bandonských v době hnízdění ptáci dlí stále 
ve svém bydlišti, při čemž samečkové a samičky sedí ve hnízdě 
střídavě po šesti hodinách.

Konečně patří k rorýsům kleclio (dendrochelidon longi-
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pennis), jenž však žije na stromech. Jest 18 em zdélí, na přední 
části hlavy má vztyčený chochol, který skládá se ze širokých per 
a jest jako celá svrchní část těla černozelený a slabého lesku 
kovového; obličej jest černý, kostřec šedý, na křídlech, jejichž 
barva mění se do modra a zelena, jest nahoře po jedné bilé skvrně:

brada, krk a tělo po stra
nách jsou šedé, břicho 
jest bilé. Ocas silně vi- 
dličnatý jest modrého a 
zeleného lesku kovového. 
Sameček má za uchem 
rezavočervenou skvrnu, jíž 
samička postrádá.

Pták tento žije na 
Sumatře, Javě, Borneu, 
Bance a Malakce. Bydlí 
v džonglích nebo v houšti
nách lesních jim podob
ných a ležících na rovi
nách. Rád sedá si na 
stromy, ale šplhá nehrubě 
obratně; létaje křičí po
dobně jako papouškové. 
Hnízdo staví si na neskry
tých větvích ve vrcholech 
vysokých stromů z rozlič
ných látek rostlinných, 
které lepkavou slinou sle
puje, což upomíná na způ
sob, kterým délá si hnízdo 
salangana. Hnízdo kle- 
chovo jest tak malé, že 
pták maje seděti na jed
nom vejci, které snáší, 
jest nucen usednouti na 
větev a přikrývati je 
pouze břichem. Podobné 
postavení jest zaujati mlá- 

Klechové. děti, jakmile poněkud po
vyroste.

Ke svištounům patří ptáci, jejichž běhy a prsty jsou velmi 
slabé, zobák šídlovitý, štíhlý, tenký, měkký a ohebný a křídla 
velmi vyvinutá, pročež let jest neobyčejně rychlý. Žádný pták 
jiný nelétá tak rychle; letu svištounů nelze nám již zrakem sle- 
dovati, nebof jako vystřelená šipka ptáci ti sviští vzduchem. 
Teprv když letem se unavivše usednou na suchou větev, můžeme
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je pozorovati. Svištouni obsahují pouze jediný rod kolibříkův 
oněch překrásných ptáčkův amerických ozdobených peřím, jehož 
nádhery nedosahuje žádný pták jiný, pročež nikoli ne právem ptáci 
tito byli nazváni létajícími drahokamy. „Ze všech živých bytostí,“ 
praví Buffon, „kolibri jest postavy nejkrásnější a barev nejnád
hernějších. Drahokamů v a kovů v, jež uměním lidským nabývají 
zvláštního lesku, nelze přirovnati k těmto skvostům přírody. Mi 
strovským dílem jest toto ptáče, jež matka příroda obsypala 
všemi dary, kterými ptáky ostatní obdařila jen částečně. Leh
kost, rychlost, hbitost, půvab a bohatou nádheru, vše to dala 
rukou štědrou svému miláčkovi. Smaragdem, rubínem, topasem 
třpytí se jeho šat, jehož nikdy neposkvrní prachem pozem
ským ; nebot po celý svůj aetherický život sotva na okamžik 
dotýká se země. Žije stále jen ve vzduchu poletuje dovádivě 
s květiny na květinu, jejichž svěžestí honosí se a leskem a jejichž 
ssaje nektar.

Kolibri přebývá pouze v těch pásmech, kde rostliny neustále 
se obnovují; nebot ty druhy čeledi jeho, které v létě zalétají až
do pásem mírných, zůstávají tam jen krátkou dobu. Zdá se, že
putují se sluncem táhnouce s ním v před a zase zpět a následu
jíce na perutech zefyrových věčného ja ra .“

Ozdobní ptáčkové tito, z nichž největší nedosahuje velikosti 
malé vlaštovky, kdežto druhy menší a nejmenší lze přirovnati 
pouze ke hmyzu, ba mnohý hmyz jest i větší kolibříků, trpí po
někud, co se týká souměrnosti, příliš malými nohami, velmi dlou
hými křídly a mnozí též nepoměrně dlouhým zobákem. Zvláštní 
jest tvar jazyka, jeuž může se daleko vyplaziti a jehož přední 
část jest rozdělena ve dva cípky. Dříve myslilo se, že kolibříci 
živí se výhradně medem květů; později proneseno mínění, že 
nikoli tento, nýbrž drobný hmyz ve kvétech žijící jest jejich po
travou. Pravda však jest as uprostřed; kolibříci živí se jak 
medem květů, tak i drobným hmyzem. Když jisté otáčivé rostliny
vinoucí se kolem vysokých stromů, jako liány, jež otáčejí se
kolem každé větve až na konec, náhle jednoho jitra  jako nějakým 
kouzlem obsypány jsou květy, již po málo hodinách na sta malých 
živočichů rojí se kolem nesčíslných čerstvých květů. Ježto jsou 
velmi vysoko, pokládáme je s počátku za rojící se hmyz, leč da
lekohledem poznáváme, že jsou to kolibříci, a jejich počet zdá se 
čím dál tím více vzrůstati. Tážeme se nejprve, co as mohlo je 
přivábiti, že se všech stran v době tak krátké sletí se na růži 
větrnou. To může býti pouze vůně květů, jež velmi rychle šíří 
se na všecky strany a nejen jistým druhům kolibříků, nýbrž 
i velikému počtu hmyzu oznamuje, kde jest pro ně prostřeno. 
Již druhého dne spatříme mezi kolibříky poletovati nádherné 
motýly a obraz života zvířecího nabývá čím dál tím větší rozma
nitosti. Ale již po málo dnech čilý život ten pomine, pestří hosté
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vykonali svůj úkol, květy uvadnou, ptáčkové i hmyz zmizí a letí 
k jiné rostlině květem obsypané.

Z ptáků sem náležících připomeneme tu nejprve koli
bříka bělohlavého (trochilus albocoronatus), jenž žije v Nové
Granadě. Hlavní barva jeho jest tmavohnědá s leskem měděným
a nachovým, který čím dál do zadu, tím jest silnější; prostřední 
péra rýdovací jsou měděné hnědá, ostatní bílá s tmavohnědými, 
bíle ovroubenými skvrnami na konci a chocholovité témě jest 
sněhobílé.

Kolibřík nádherný (trochilus magnificus), jenž žije vB ra- 
silii, jest o něco větší předešlého, barvy svrchu a vespod měděně
hnědé, na hrdle a bradě leskle zlatozelené; na čele vypíná se

chochol barvy skořicově hně* 
dé Po obou stranách krku 
táhne se za šíji sněhobílé 
peří černozeleně vroubené 
a překrásně se stkvějící.

Skřítek dvojlaloký 
(trochilus cornutus), jenž žije 
v jižní Brasilii, jest barvy 
kovově zelené, na temeni 
modré jako amethyst; po 
obou stranách zadní části 
hlavy jsou chocholy, jež hrají 
překrásnými barvami od čer
vené a pomerančové do 
žluté, zelené a fialové. Hr- 

Kolibrik nádherný. cjj0 j egt ¿erné? krk, hrud a
břicho bílé, hřbet zelený, 

prostřední péra v klínovitém ocase jsou zelenavá, ostatní bílá
s černým okrajem. Samička nemá ozdoby na hlavě, za to však 
má na ocase černé čtverhrany.

Kolibřík Dupontův (trochillus Duponti), jenž žije v Guate
male, jest 9 em zdélí, ocas má dlouhý, skoro ke kořeni rozeklaný, 
s pery úzkými, z nichž každé jest na konci ozdobeno bílou
skvrnou; celá svrchní část těla jest bronzově zelená, hrdlo tmavě 
indychově modré s bílou páskon vespod, hruď bronzově zelená,
břicho bílé.

Kolibříci nejsou omezeni pouze na pásmo horké, nýbrž vy
skytují se v Americe všude, kde jsou květiny a květy. Ba zalé- 
tají i k jícnům obrovských vyhaslých i soptících sopek amerických 
do výše, do které mimo ně sotva zabloudí některý jiný živočich. 
Tyto druhy také nikdy nesestupují hluboko leč tehdá, když nutí 
je  k tomu počasí příliš drsné, a jiní neperou se s nimi o toto 
jejich loviště, ježto zase milují výslunná údolí, jichž nikdy ne
opouštějí; ba zdá se, jako by určité druhy byly také odkázány
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na určité rostliny, kdežto jiní zase hledají potravy na větším 
počtu rostlin. Ten poletuje jeti po květinách nízkých, onen vznáší 
se vždy vysoko kolem vrcholů stromův a nikdy nezastihne se 
dole; ten maje dlouhý zobák dává přednost květům dlouhým a 
nálevkovitým, onen jsa opatřen zobákem kratčím jest odkázán 
jen na květy mělké nebo ploché; zkrátka, rozmanitost způsobu 
života jest rovněž tak veliká jako rozmanitost podob. Některé
druhy se stěhují, jsou ptáky tažnými. Avšak odkud, jak  a kdy
vydávají se na cestu? Toho nedovede pověděti nikdo. Když jsou 
na svobodě, nemůžeme jich skoro ani pozorovali, naše smysly vy
povídají nám vůči nim službu. Svištouni překvapují nás vždy 
svým zjevem; střelhbi- 
tého pohybu jejich ne
můžeme zrakem svým 
sledovati. Náhle objeví 
se před námi a nikomu 
nelze určitě pověděti,
odkud přiletěli; rovněž
tak náhle zmizejí, když 
květy rostliny, které je 
přivábily, uvadnou. Jsou 
to vtělení báječní sil- 
fové. Jako u těchto zá
visí to na jejich vůli, 
chtějí-li zvědavé lidi 
nechati nahlédnouti do 
svého tajemného života, 
pokud se jim to líbí; od
váží-li se člověk dále,
ihned zmizejí. Nechá
vají však člověka přijiti 
dosti blízko. Jest to vě
domí skoro báječné rych
losti a jistoty letu, jež činí je tak důvěrnými a neohroženými, že 
přicházejícího člověka nechávají přiblížiti se téměř až k sobě 
samým a jen svými zářícími očky ostře na něj hledí? Bázně 
neznají, vládce přírody, jenž skoro všemu živočišstvu ostatnímu 
jest na postrach, jest nanejvýše předmětem jejich zvědavosti, 
před jehož zrakem poletují jen ve vzdálenosti několika stop sem 
a tam, jen když vede si klidně; nebot nejmenším pohybem jeho 
nádherný ptáček se zaplaší. Ptáků větších, kteří vyruší jej v jeho 
činnosti neb s úmyslem nepřátelským blíží se k jeho hnízdečku, 
nikterak se neleká. S četnými soudruhy svými zmocní se takřka 
stromu květy obsypaného a přiblíží-li se nějaký pták větší, celé 
hejno vrhne se zuřivě na něj, napadnou jej svými ostrými zobáčky, 
hledí mu vyklobati oči a obyčejně zaženou jej na útěk. Kdo však

Skřítek dvojlaloký. 
Kolibřík Dupontův.
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vylíčí zvuky, živost a čilost těchto roztomilých ptáčků, když láska a 
naděje v očekávané potomstvo všecku jejich mysl naplní a rozčilí? 
„Jak sameček čepýří peří a nadýmá hrdlo, jak vznášeje se na peru- 
tech obskakuje samičku, jak rychle slétá na květiny a s plným zo
báčkem pospíchá k milované družce své, aby jí poskytl ulovené 
kořisti, jak blaženým se zdá, když něžnost splácí mu něžností, 
jak ovívá ji malýma křidélkoma, jako by byla květinou, a jak 
krmí ji hmyzem, kterého pro ni zvláště vyhledal, jak zase sa
mička vděčna jest za pozornost jí věnovanou a jak brzo po té 
v slastiplném kochají se spojení a pak kterak udatnost a starost
livost samečkova se zdvojnásobuje, jak nepatrný ptáček tento 
pouští se v zápas i s tyranem, jak pronásleduje pilicha a vla
štovku nachovou až k jejich budkám a po té sviště konečky 
křidel vrací se zase radostně k vyvolené družce“ — toho ani 
nelze slovy vylíčiti. Jest to vtělený život skřítků s tím toliko 
rozdílem, že těchto malých něžných skřítků neživí pouze světlo 
sluneční a vůně květů jako skřítky báječné. Neúnavně činné 
vidíme je stkviti se ve svitu slunečním, jako ohnivé rubíny a zá
řící démanty zjevují se nám podle toho, jak zlaté paprsky slu
neční dopadají na jejich stkvoucí peří. Lesk a třpyt jejich jest 
jak trvalý, tak i rozmanitý v rozličném osvětlení, i není divu, že 
vznešení Mexičané za starodávna zdobili si oděv jejich kožkami.

Pěkná jest též podívaná na hnízda těchto něžných ptáčků, 
jež tvarem a látkou stavební u rozličných druhů celkem jen 
málo se liší; více rozeznávají se polohou a umístěním. Většina 
hnizd bývá ve výši až osmi metrů, málo jich výše nebo zdá se 
to snad proto, že tato nesnadno se naleznou. Některá hnízda bý
vají z pravidla ve vodorovných rozsoších nízkých stromů, jiná 
v listech pisang, gumovníkň nebo kapradin a opět jiná na ston
cích listů nízkých palem. „Základní látka hnizd,“ praví Bur- 
meister, „jest hebká, bavlnovitá látka, nikoli však pravá bavlna, 
v níž vctkány jsou jiné pevné částky rostlinné, zvláště lišejníky, 
suchá, hebká vlákna a hnědé šupiny vějířů kapradinových. Tako
véto vrstvy pozorují se zároveň na jednom a témž hnízdě, na ji
ných však jest pouze ta neb ona. Lišejníky jsou velmi rozličné; 
ale zdá se, že každý jednotlivý druh kolibří dělaje si hnízdo 
užívá právě jen svého zvláštního lišejníku a nikoli jiného. Nej
podivuhodnější v té příčině jest asi hnízdo kolibříka slunečního, jenž 
své hnízdo udělané toliko z drobounkých lodyh mechových a listí beze 
vší bavlny a vybíhající dole ve dlouhou špičku proplétá červeným li
šejníkem brasilským. Proto hnízdo nejen vypadá velmi krásně, nýbrž 
teplem ptáka na hnízdě sedícího vyvíjí se z lišejníku také zvláštní, 
v něm obsažené barvivo, kterým vejce nabývají barvy jasně karmínové, 
což překvapuje znalce velice. Pozoruhodno při tom jest, jak stejně a 
krásně barvivo to rozděleuo jest po vajíčkách. Není viděti na 
nich ani obláčku aniž jaké tmavější skvrny a přece lišejník není
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na povrchu kotlinky hnízdní rozestřen stejnou měrou; spíše jest 
uložen jako u druhův ostatních pouze uprostřed tkaniva mecho
vého, v němž rozestřen jest vodorovně, tak že jedna strana jeho 
zůstává volnou kryjíc šupinovitý lalok, vnější to část hnízda. Ve 
příčině této vyniká dále hnízdo kolibříka bělokrkého, v němž jest 
vždy jasně zelenavošedý lišejník stromový, který kryje povrch 
kolkolem jako stříška cihlová. Též šupiny kapradinové jsou tak 
vetkány, že ze vnější strany hnízda visí z polovice volně dolů 
a hnízdo jest kosmaté a barvy kaštanové. Ale tak hustě jako 
laloky lišejníkové hnízdo pokryto bývá pouze na hořejším kraji 
kolem otvoru. Mimo tyto dvě hlavní látky nalezl jsem ještě roz
ličné hebké, suché a zvětralé rostlinné výrůstky; tak vetkány 
byly v bavlnu malé lodyhy s hebounkými listy, leč obyčejně ni
koli tak četné a tak pravidelně vpletené jako lišejníky a šupiny 
kapradinové.“ Samička snáší vždy jen dvě bílá vajíčka, jež pouze 
u připomenutého kolibříka slunečního bývají v době sedění lišej
níkem zbarvena červeně. U druhů menších mláďata vylíhnou se 
již ve dvanácti, u větších ve čtrnácti dnech a jsou osm dní slepá. 
S počátku jsou též zcela holá a zobáčky jejich podobají se zo
báčkům mladých vlaštovek; pátého neb šestého dne objeví se na 
nich šedavé pýří, jež znenáhla pokrývá se peřím. Druhy menší 
vyvádějí se po třech, větší po čtyřech nedělích, ale zobáčky zů
stávají stále ještě velmi krátkými Je-li hnízdo pro mláďata příliš 
malé, samička zvýší okraj. Sedí vždy sama, leč při krmení mláďat 
sameček ji podporuje. Mláďata bývají šedavá a bez zvláštního 
lesku, pročež rozličné druhy jich nesnadno jest rozeznati. Doba 
rozplemeňování připadá v krajinách severnějších vždy na jaro, 
ale jest méně určitě vymezena než u našich ptáků domácích. 
Obyčejně tvrdí se, že jsou násady dvě, leč vyskytují se ještě 
pozdě v roce.

Krása a něžnost kolibříků pohnula mnohé, aby chovali je 
v zajetí. Dá-li se jim přiměřená potrava a přinesou-li se jim často 
čerstvé květiny s drobným hmyzem jakož i vhodná potrava ná
hradní, na př. nevařený žloutek a něco šťávy cukrové, lze je po 
nějaký čas zachovati na živě a baviti se jejich činností. Ochočují 
se snadno. „Chytiv na podzim dva mladé samečky“, vypravuje 
Gosse, „nedal jsem jich do klece, nýbrž pustil jsem je do své 
pracovny zavřev dobře dvéře a okna. Jsouce čili, nikoli však plaši 
vedli sobě hravě a mně důvěřovali sedajíce mi na př. na ně
který prst a to beze všech okolků. Na květinách, které jsem jim 
přinesl, byli té chvíle; i pozoroval jsem také ihned, že některé 
prohlíželi bedlivě, jiných však nehrubě si všímali. Proto přinesl 
jsem oněch větší množství a vstoupiv s kyticí jich do pokoje po
zoroval jsem s potěšením, že již prohledávali květiny, dokud jsem 
je měl ještě v ruce. Roztomilí tvorové svištíce vznášeli se nyní 
sotva dva centimetry před mýma očima a prohledávali všecky
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kvítky co nejbedlivěji. Když dal jsem květiny tyto do nádoby, byli 
brzo u té, brzo u oné kytice pohrávajíce si časem také v pokoji 
neb usazujíce se na rozličných předmětech. Ač někdy přilétali 
k oknům, netřepetali se na nich nikdy. Když létali, bylo často 
slyšeti, jak klapali zobáčkem; chytiliť bezpochyby nějaký drobný 
hmyz. Po krátké době jeden spadnuv kdesi v koutku na zemi za
hynul. Druhý však zůstal čilým jako dříve. Obávaje se, že květy 
jsou asi prázduy, naplnil jsem malou skleničku šťávou cukrovou 
a uzavřev ji korkem prostrčil jsem jím brčko, na něž dal jsem 
veliký, dole uříznutý květ. Ptáček ihned přiletěv a zavěsiv se na 
kraji lahvičky ponořil zobáček do rourky. Bylo viděti, že občer
stvení bylo mu po ch u ti; neboť lízal hodně dlouho a když odletěl, 
brčko bylo prázdno. Velmi brzo přilétal též k brčku květem ne- 
ozdobenému a ještě téhož due znal zcela dobře svůj nový zdroj 
potravy. Při západu slunce vyhlédl si ke spánku natažený provázek, 
na němž se usadil; leč ráno před východem slunce byl již zase 
čilý a vyprázdnil již také nádobku syrobu. O několik hodin později 
uletěl mi dveřmi, jež nechal jsem z neopatrnosti otevřeny, k ne
malé mé m rzutosti.“ Pokus, kterýž učinil Gould, výborný znalec 
kolibříků, nasvědčuje, že není nemožno dostati ptáčky tyto živé 
do Evropy a zachovati je tu po nějaký čas na živě. „Kolibříci 
američtí“, vypravuje přírodopisec připomenutý, „které přivezl jsem 
živé do Evropy, byli tak učelivi a neohroženi, jak jen může býti 
nějaký veliký motýl nebo kterýkoli jiný hmyz, dostane-li se mu 
podobného ošetřování. Klec, ve které žili, byla 30 em zdélí, 15 
zšíří a 20 zvýší. V ní byla větvička a po straně visela lahvička, 
která denně naplňovala se syrobem a nevařeným žloutkem. Zdálo 
se, že potrava tato jim svědčí a že při ní mají se dobře; leč to 
trvalo pouze, pokud plavili jsme se podél břehu amerického a po 
moři atlantském, než dostali jsme se do pásma evropského. Když 
připluli jsme do končin, které jsou v téže výši jako západní Irsko, 
jevili patrné známky umdlení a od té chvíle nezotavili se již nikdy. 
Přece však poštěstilo se mi přivézti jednoho z nich živého do 
Londýna. Tu pak zemřel v příbytku mém druhého dne po našem 
příchodě.“ Nepřátel kolibříci mají, jak se zdá, mimo člověka jen 
málo neb nemají žádných. Že by byli pronásledováni dravci, není 
pravdě podobno, ježto žádný dravec nevyrovná se jim rychlostí 
letu. Mláďata ovšem šelmy šplhající nebo ptáci, kteří plení hnízda, 
někdy as zahubí, celkem však kolibříci od nepřátel svých mnoho 
neutrpí, což vychází na jevo z množství, v jakém všude se vy
skytují, ač rozplemeňují se jen slabě.
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Holubi.

Jako dravci, šplhavci, pěvci a křikavci, tak i holubi jsou 
zvláštním řádem pro sebe uzavřeným, který nejeví takových znaků 
s jinými ptáky společných, aby mohl se k nim připojiti. Velmi 
krátké běhy se čtyřmi krátkými, tenkými, zcela oddělenými prsty 
jakož i krátký, tenký, na konci látkou rohovitou pokrytý a u ko
řene měkkou koží potažený zobák jsou hlavní znaky řádu to
hoto. Hlas, ač celkem velmi podobný, přece jeví u rozličných 
druhů velikou rozmani
tost ; většina holubů vrká, 
jiní houkají, cukrují, chech
tají se, úpějí, lkají, bub
nují, bublají, broukají atd.
Zvuky některými vydá
vané znějí dosti p ří
jemně, hlas jiných jest 
odporný. Povahou a cho
váním svým jsou p ří
jemní a schopni něžné 
lásky dávané na jevo zvlá
ště zobáčkováním, jež upo- 
míná na celování milenců, 
leč při tom jsou omezeni 
a až hloupě plaši tak že 
někdy opouštějí nejen vej
ce, nýbrž i mláďata. Hnízda 
všech druhů patří k nej pri
mitivnějším; skládají se 
z haluzí jednoduše na sebe 
nakladených, mezi nimiž dvě bílá vejce lze spatřiti již zdola. 
Druhy tropické živí se nejvíce plody, druhy žijící v pásmech mír
nějších rozličnými semeny, zvláště též rozličné plevele, čímž stávají 
se velmi užitečnými, oddenky, ale také plži, housenkami a červy. 
Zvláštní jest též, že jako koně pijí nepřetržitě majíce zobák pono
řen; vodu slanou pijí velmi rádi. Známe jich asi 400 druhů, 
z nichž některé žijí pospolitě, někdy i u velikém množství, jiné 
pouze,po párech; jedni zdržují se více na stromech, druzí na zemi.

Úplně isolované místo, které holubi zaujímají v říší ptactva, 
zdá se tomu nasvědčovati, že rovněž jako běžci jsou posledním 
členem řetězu, kterého členové jiní žili as v dobách minulých. 
A. vskutku žil ještě asi před dvěma sty lety na ostrově Bourboně, 
.Mauritiu a Madagaskaru obrovský pták, kterého pro tvar jeho 
nohou a zobáku třeba přičísti k holubům. Jest to blboun nejapný 
(didus ineptus), jejž Vasco de Gama při své proslulé plavbě r. 1497.



nalezl na ostrově Mauritiu ještě u velikém množství a jehož tučné 
a chutné maso dobrodružným plavcům bylo vítanou kořistí. Bontius, 
lékař v Batavii, podal kolem polovice sedmnáctého století ještě 
zcela spolehlivé zprávy o ptáku tom, jenž podle nich musil býti 
větší než labuť. Též dostal se jeden blboun živý do Holandska 
a byl častěji vyobrazen. Jediný vycpaný exemplář, který byl v Ox- 
fordě, bohužel moly sežrán, tak že nyní máme jen skrovné zbytky 
ptáka toho. Blbouni byli vyhubeni evropskými plavci, kteří masem 
jejich zásobovali lodi.
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Hřivnáč (columba palumbes) jest nejsilnější z našich holubů 
divokých. Jest 43 em zdélí, barvy svrchu šedé, na přední části 
hřbetu a křídlech nahnědlé a na krovkách má po bílé pásce po
délné. Spodní část těla jest jasně šedá, ocas temněji šedý s černým 
koncem. Krk a hlava jsou fialově šedé, šíje leskne se kovově zeleně. 
Hlava jest šedá, zobák žlutý. Les jest domovem ptáka tohoto, ať 
jest to les listnatý neb jehličnatý, ať huslý neb řídký, jen když jsou 
tam silné stromy, na jejichž větvích hřivnáč nejen v noci odpočívá, 
nýbrž stráví též velkou část dne. Vyskytuje se počínajíc středním 
Švédském po celé Evropě a na podzim zalétá do severozápadní 
Afriky. Zvučný hlas tohoto holuba jest slyšeti jiz z daleka, patří 
k ranní hudbě našich lesů jako zpěv pěnkav. Jakmile paprsky 
sluneční počnou zlatiti vrcholy stromů, jme se čistiti a pořádati 
peří a pak jde k snídaní, jež záleží v semeni smrkovém, borovém, 
jedlovém, vikvi, hrachu, čočce a také v bobulích a pupenech stromů. 
Po krátkém odpočinku odletí k vodě, po té odpočívá opět až do 
odpoledne a když opět se nasytí, jde záhy spat. V tom jeví se 
patrný smysl pro pořádek, jehož však hřivnáč šetří jen vůči sobě, 
nikoli vůči svému potomstvu, neboť sotva nějaký pták staví hnízdo 
tak nedbale jako hřivnáč. Nakupí chrastí tak nepořádně, dbá tak 
málo o vystlání hnízda, že bývá skrze ně vidéti oblohu, že celou 
stavbu nezřídka shodí vítr, ba tíží ptákovou bývají i vejce hnízdem 
protlačena a spadnou dolů.

Již za soumraku ranního hřivnáč počne ozývati se zvuky 
znějícími jako „rukkukkuk“ a „kukuku“ neb „rukuku, kuku“. „Při 
tom sedí,“ praví Brehm starší, „pevně na větvi, leč nadýmá krk 
a pohybuje jím. Každé vrkání opětuje se třik rát až čtyřikrát po 
sobě a to tím rychleji, čím ohnivější jest pták. Jiní samečkové, 
kteří meškají na blízku, bývají tím přivábeni, usednou na stromy 
sousední a vrkají po té o závod. Podivno jest, že slýcháme vrkati ne
daleko od sebe obyčejně samečky tři, řidčeji dva, nikdy však ne
uslyš íme čtyř. Všickni tři sedí na vysokých stromech a nezřídka na 
vrch olech. Jedenkráte pozoroval jsem, že sameček vrkal na zemi před 
samičkou, jindy zase letěl vrkaje nade mnou. Přiletí-li samička
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byvši vrkáním přivábena, sedne si blízko samečka a ten již ne- 
vrká, nýbrž ozývá se čas od času zvuky „pú“ neb „hú“, čímž 
vyjadřuje velikou libost. Zdá se, jako by zvuky těmito chtěl hřivnáčům 
okolním podáti zprávu o svém vítězství. Vrkání bývá nejsilnější 
za bezvětrného, teplého jitra ; leč slyšel jsem hřivnáče vrkati též 
při dešti a pozdním sněhu a to od dubna až do srpna, vždy však 
nejčastěji, když párek připravoval se k novému plemenění. O sedmé, 
osmé neb deváté hodině ranní sameček umlká a letí se samičkou, 
nemá-li tato ani vajec ani malých mláďat, hledat potravy, někdy 
také lízat sůl. O hodině desáté počíná vrkati znova; leč slaběji 
a ne tak vytrvale, tak že jest 
jej často slyšeti jen několikrát 
zavrkati, a pak ozývá se na
posledy okolo hodiny páté neb 
šesté, někdy dříve, někdy po
zději, po čemž uhasiv ještě žízeň 
odebere se na odpočinek.“

Někdy však samička nene
chává se vrkáním ani v době 
páření přilákati a tu vrkající 
sameček, jenž, je-li ohnivý, 
i v letu ještě vrká dále, letí 
k samičce, honí ji před sebou 
od větve k větvi, se stromu na 
strom nadýmaje se, roztahuje 
ocas a k nemalému obveselení 
pozorovatelovu maje vole na- Hřivnáč.
hnuté v před a ocas skloněný
klouže se jaksi v pravdě komicky kus cesty po tlusté větvi. Sa
mička však nenechává se v takovýchto případech tak snadno po
hnouti k volnosti, nýbrž prchá před ním jako plachá, až konečně 
chtíc uniknou ti dotěrnosti samečkově vzchopí se a letí do šírého 
pole, avšak i tam opovržený záletník jí následuje. Kdo by popíral, 
že ptáci m ajt své marnivosti? Když sameček v době páření sedě 
na stromě náhle se vzchopí a letí šikmo výše tleskaje hlasitě kří- 
dloma a pak lehce se vznášeje snese se zase na vyčnívající větev 
stromu sousedního, dává tím na jevo svůj dobrý rozmar, leč to 
zajisté nezůstává bez účinku na jeho vyvolenou družku, nýbrž to 
jest mu prostředkem , aby učinil na ni zamýšlený dojem, to jest 
půvabná hra, kterouž uchází se o její přízeň. Tato hra přestává, 
jakmile nastane péče o potomstvo, leč vrkati sameček neustává, 
byt již ne vrkal tak často jako dříve a zvuky jeho byly méně 
ohnivé. Z toho vychází na jevo, že vrkání samečkovo jest nejen 
výrazem lásky k vyvolené družce, nýbrž vyjadřují se jím též vůbec 
pocity blaha, spokojenosti neb rozčilení, jak se to má i se zpěvem 
pěvců. Slýcháme hřivnáče vrkati ještě v srpnu, tedy v době, kdy
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sameček již neuchází se o přízeň samiéčinu. Též cvičívají se již 
v době této mladí hřivnáči pocházející z násad dřívějších ve vrkání 
jež však vynucují ze sebe ještě velmi neuměle a chraptivě.

Pěkná jest podívaná na staré nebo mladé, vyvedené hřivnáče, 
když při dešti spokojeně se otáčejí a obracejí na větvích, aby 
nechali se zmoknouti. Při tom lehají si též na stranu a tisknou 
svislé křídlo k větvi, aby jím udržovali se v rovnováze, kdežto 
křídlo druhé zdvihají do výše, aby kapky dešťové padaly jim též 
na boky a břicho. Když po jedné straně dosti zmokli, obrátí se 
na stranu druhou a vedou si týmž způsobem.

V srpnu staří a mladí hřivnáči shromažďují se již v hejna 
a jsouce často provázeni též doupnáky vpadají na pole a luka. 
Ke příkopům a kalužím, k rybníkům, mělčinám, potokům a řekám 
neb též ke kolejím vodou naplněným spouštějí se, aby se napili. 
Kroužíce zkoušejí okolí, prve než sednou, a když se tak stalo, 
natáhnuvše krky ohlížejí se chvilku na všecky strany, prve než 
uhasí žízeň. V podzimu slétají u velikých hejnech na duby a po
lykají žaludy, jež kyselinou ve voleti obsaženou měknou a p ři
pravují se ke strávení. Často až sto hřivnáčů sedne na jediný dub. 
tak že v pestré vřavě dílem sedíce, dílem se třepetajíce a o větve se 
shýbající nohami jen na polo se opírajíce hledí dosíci svého účelu.

Značně menší jest doupuák (columba oenas), jenž dosahuje 
32 em délky. Hlava, krk, hořejší část křidel, hřbet a kostřec jsou 
modré jako mák, vole jest červené jako víno, šíje leskne se jako 
u holubů domácích, hruď a břicho jsou barvy mdle makové, letky 
a konec ocasu modré jako břidlice a po křídle táhne se neúplná 
tmavá páska. Duhovka jest tmavohnědá, zobák bledožlutý, u kořene 
barvy masové a bíle poprášen, nohy jsou neleskle tmavočervené.

Doupnák jest rozšířen skoro po celé Evropě, pokud tu jsou 
lesy s dutými stromy. Jest to pták tažný, který v březnu přilétá 
a v říjnu odlétá do Evropy jižní neb někdy také do severozápadní 
Afriky. Poněvadž hnízdí se v dutinách stromů, hnízdo jeho bývá 
v rozličné výši, brzo jen ve výši muže, brzo vysoko nahoře v ko
runě stromu. Jednotlivé páry potřebují pro své dvě až tři násady 
ročně dvou až tří dutin, poněvadž jako dudek a mandelík trusu 
mláďat neodstraňují, čímž ve hnízdě nahromadí se tolik nečistoty, 
že teprv přes zimu trus hnilobou nebo působením hmyzu tak se 
změní, že druhého roku párek může hnízditi se opět v téže dutině. 
Avšak k této dvojnásobné až trojnásobné potřebě dutin stromových 
lesnictví moderní nemá zření a to jest příčinou, že obyvatelů dutin 
ubývá čím dál tím více. Friderich připomíná ve svém přírodopise 
budky upravené pro doupnáky a 60—80 cm dlouhé, kterými prý 
docílilo se dobrého výsledku. Doupuák jest pták velmi obratný, 
hbitý a rychlý, který jako šipka prolétá nejhustšími větvemi. Hlas 
jeho záleží v temném vrkání, v němž jest zřetelné slyšeti zvuky 
„hu hu buu. „Vrkaje“, praví Brehm starší, „doupnák též nadýmá
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krk a pohybuje jím, leč sedí také jako hřivnáč pevně na větvi 
rozeznávaje se tím od holuba polního, jenž vrkaje běhá sem a 
tam. Od dubna až do září často slyšíme vrkati jediného doupnáka, 
přece však tu a onde sameček odpovídá samečkovi a tam, kde 
jest mnoho kotlavých stromů nedaleko sebe, několik doupnáků 
závodí vespolek. Vrkot jeho zaslechneš nejen v hodinách ranních, 
dopoledních a večerních jako hřivnáčův, nýbrž v každé době, ve 
které holub mešká na blízku sedící holubice nebo svých mláďat. 
Před pářením vrkot ovšem bývá nejsilnější.“ K vejcím a mláďatům 
doupnák má náklonnost velikou, tak že oněch tak snadno neopustí, 
čehož příčinou jest, že nesnadno jest mu nalézti vhodnou dutinu 
jinou. Právě u rozličných obyvatelů dutin mnohdy vzájem si při
vykajících jeví se mnohdy nejpodivuhodnější sbratření a myslivcům 
jest dávno známo, že chytrá liška na blízku svého brlohu nezada- 
vuje ničeho. Brehm starší též vypravuje, že jedenkráte v poraženém 
dubě byly nalezeny čtyři mladé kuny lesní a dva mladí doupnáci, 
a i Martin viděl prý nejednou, kterak doupnáci, žluny zelené, 
sokoli stěhovaví a kuny lesní žili spolu v témže stromě v nej
větším míru.

Doupnáku velmi podoben jest holub skalní (columba livia), 
jejž lze od onoho snadno rozeznati podle fialově lesklého prstenu 
obkličujícího spodní část krku a dvou černých pásek příčních, jež 
táhnou se přes křídla. Jest důležit zvláště tím, že podle obecného 
mínění od něho pocházejí naši holubi polní a tedy též všickni 
ostatní holubi domácí. Žije v Evropě, severní Africe a západní 
Asii. Chováním liší se málo od holuba domácího, jest však plašší, 
hbitější a obratnější. Hlas jeho záleží ve známém vrkání, houkání, 
hrčení a zvucích temných a zní asi jako „rnarukú murkukú mar- 
hukukú“, někdy též jako „huhu“ neb „huhua“, kterýmižto zvuky 
posledními vyjadřuje se touha samečkova po samičce neb žalost, 
že jeden z obou jest příliš dlouho vzdálen.

Holub skalní hnízdí se, jak se zdá, aspoň dvakráte v roce. 
Když přiblíží se vesna, sameček vrká velmi horlivě, sváří se se 
soupeři a jest mu často vynaložiti všecky síly, aby vybojoval si 
samičku, jíž dává na jevo něžnost co největší. „Párek sdružený“, 
praví Naumann, „nerozloučí se za živobytí svého nikdy a mimo 
dobu plemenění žije též vždy pospolu. Výjimky jsou tu řídké 
Jakmile holub zvolí si místo, kde by založil si rodinnou kolébku, 
usadí se tu pevně a houká hlavu maje položenu na zemi, až 
přijde holubice. Ta běží k němu majíc ocas obyčejně rozčepýřen 
a nadzdvižen, počne s ním laškovati a šimrá jej zcela opatrně 
v peří na hlavě. Holub však otírá si hlavu častěji o peří hřbetní. 
Oba počnou se po té zobáčkovati, při čemž vedou si velmi něžně, 
a pak teprv se páří. Po té vykračují si hrdě a vážně, někdy se 
také vznesou do výše křídloma tleskajíce a ve vzduchu si hrajíce 
a pořádají a čistí si opět peří. Jakož holubice opětovala všecky

14*
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pohyby, které holub činil před pářením, co nejněžněji, stává se 
nezřídka, že pojímá se nyni i sama na holubu. Po několika dnech, 
v nichž častěji se páří, holub žene družku před sebou ke hnízdi
šti, kde mají počíti dělati si hnízdo, vylétá pro stavivo, přináší je 
v zobáku a holubice staví z něho hnízdo. Toto záleží v ploché, 
uprostřed málo prohloubené, nedbale snesené hromadě suchých 
haluzí, stonků, slámy a suchých stébel. Dříve než samička snese 
prvé vejce, uplyne ještě několik dní, v nichž sameček častěji se

Holub domácí (columba domestica) od předešlého pochá
zející jest rozšířen po celé zemi a odrůdy jeho jsou tak četné, 
že snad ani nejnáruživější milovník holubů všech nezná. Nejoby
čejnější jsou bubláci čili holubi bublaví, voláci mající vole nadý- 
mavé, rousňáci s prsty opeřenými, metači vynikající velikou hbi
tostí letu a dělající v letu kotrmelce, četné odrůdy holubů pol
ních, purclíci, parukáři, hřivnáči, rackové, pávi, slepičáci, mont- 
aubanci, bagdadové, poslice, jichž používá se k posílání listův, 
a j. Přiměřeným chovem a křížením nabývá se odrůd stále 
nových. Holub jest pták bez odporu pěkný, hejno holubů vznáše
jící se za jasného dne v paprscích slunečních baví zrak i mysl 
a též jest pěkná podívaná na holuba těkajího po střeše nebo po 
dvoře sem a tam a v právo i v levo kolem sebe zobajícího. Jen 
do jeho domácnosti jest nemilo nahlédnouti, tu jeho nedbalost a 
nečistotnost působí jeho pěstiteli často mnohé nepříjemnosti a 
nesnáze. Nikde však nedostává se holubu ochrany tak pečlivé 
jako na východě. Taní staví se pro pěkné ptáky tyto docela 
zvláštní budovy, ve kterých mohou vésti si podle libosti. A tato 
záliba v holubech jest prastará, jak tomu nasvědčuje prvá kniha 
Mojžíšova. Již Noe vypustil holubici z korábu, aby dověděl se, 
zdali voda opadla, a to byla, jak podobá se pravdě, holubice 
krotká. Dále víme, že Abraham musil obětovati několik domácích 
zvířat, mezi nimi hrdličku a holoubě a tak v nejstarších knihách 
bible nalézáme mnohá svědectví, že již v dobách nejstarších holubi 
byli ptáky domácími. Též staří Egypťané a Rekové znali chov 
holubův a drůbeže vůbec. Ěímané připouštějí, že v této příčině

Hlava holubí.

páří, a posléze žene holubici 
ke hnízdu.“ Na dvou bílých, 
podlouhlých vejcích sedí oba 
staří, sameček jen v hodinách 
poledních (as od desáté hodiny 
dopolední až do třetí hodiny 
odpolední) a za šestnáct až 
osmnáct dní vylíhnou se z nich 
mláďata; když dospějí, pole
tují několik dní se starými, 
po čemž tito rozplemeňují se 
po druhé.
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naučili se mnohému od obyvatelův ostrova Delu. V římských
dvorech chovaly se slepice, holubi,' hrdličky, husy, kachny, pávi,
perličky a bažanti. Obzvláštní oblibě těšily se něžné hrdličky 
a byly jako jiné znamenité odrůdy placeny velmi draze; tak na 
př. Columella připomíná, že za pár holubů bylo kdysi zaplaceno 
as 60 zl. v našich penězích; to byla bezpochyby zvláštní odrůda, 
tak že cena ta nezdála se milovníku holubů býti příliš vysokou.

Naše hrdlička divoká (columba turtur) jest 30 em zdélí, 
na hlavě a šíji našedivěle blankytná, po stranách hlavy načerve- 
nalá a po stranách krku má černé pruhy příční se stříbrnou
obrubou; přední část 
hřbetu jest popelavá, 
černavě skvrnitá, je 
dnotlivá péra jsou 
hnědě vroubena, zadní 
část jest šedomodrá, 
krk s předu, vole a 
přední část hrudi jsou 
červené jako víno a 
mění se do fialova, 
krovky jsou černé
s červenavými hra
nami. Vnější péra rý- 
dovacíjsou břidlicově 
modrá s bílými hra
nami, tělo vespod jest 
bílé, zobák černý a 
nohy karmínové.

Pták tento žije 
ve střední a jižní 
Evropě a v A sii; 
obzvláště řád bydlí 
v lesích smrkových, 
ve kterých jsou po- Volác anglický,
toky, rybníky, pole
a luhy. K nám přilétá ke konci dubna a opouští nás v září. 
Hrdlička patří bez odporu k nejpříjemnějším zjevům mezi ptactvem 
naším a komu není popřáno patřiti na její půvab, ten aspoň jejím 
důvěrným vrkáním v šeru lesním bývá neodolatelně váben. Neda
leko místa, kde sameček vrká nejhorlivěji, bývá hnízdo, jež ve 
výši dvou nebo tří mužův ukryto jsouc v hustých větvích stromů, 
bývá jako hnízda všech holubů sneseno z několika málo tenkých 
haluzí a stonků, tak že sotva pochopujeme, jak  vejce mohou se 
na něm udržeti. Jakožto pták menší hrdlička vysedí je v šestnácti 
až sedmnácti dnech. Vyvedená mláďata bývají starými ještě po 
několik dní na tichých, skrytých místech v lese krmena a pak
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vedena do pole, kde hlavně štěpy poskytují jim ochrany a příleži
tosti k odpočinku.

Jsouc pěkného zevnějšku a zachovávajíc jakýsi vkus v držení 
těla hrdlička běhá sem a tam, když sbírá se země potravu, často 
zastavujíc se a natahujíc krk ohlíží se, nechává ve stromořadích 
a cestách, kde živá kommunikace spřátelí ji s lidmi, mimojdoucí 
přiblížit! se často do vzdálenosti 16— 19 m, letí kousek cesty 
stranou, aby usedla na místě jiném, neb vyletí na štěp, aby se tam 
skryla neb ve stínu větví strávila zrnka ve voleti nashromážděná.

Sameček a samička nespouštějí se 
vzájem s očí a drží se věrně po
spolu. Byvše vyplašeni letí rychleji 
a dávají na jevo svou neobyčejnou 
hbitost a rychlost. Mohutně máva
jíce křídly posouvnou se vždy je
diným zamávnutím značný kus ku 
předu. Jsouc pronásledována dra
vým ptákem hrdlička používá vší 
své zběhlosti a obratnosti v letu. 
Zatáčky, náhlé obraty v bok, vhodný 
směr letu, používání houštin ochra
ny poskytujících, jimiž prolétá 
velmi obratně a rychle — to vše 
sprostí ji brzo pronásledujícího 
nepřítele. Nejvíce bývá dravci ohro-

Holub mnich (kapucín). žena, když mešká ve stromoví od
lesa vzdáleném.

Veliký vliv na povahu a chování hrdličky má láska. Ještě 
více nežli hřivnáč a doupnák hrdlička zdá se podléhati její neodo
latelné moci. Vrkání znějící jako „tur tu r“ a často opakované 
slýcháme v době páření nejen z rána a na večer, nýbrž ohniví sa
mečkové ozývají se jím i za parného odpoledne. Nezřídka sedí 
celou hodinu na témž místě a majíce vole nadmuté a zobák sklo
něný ozývají se svým vrkáním, jež zní bud melancholicky neb tou
žebně. Je-li jitro jasné a tiché, sameček vznáší se šikmým směrem 
do výše, tleská křídloma a po té spustí se buď na své dřívější 
stanoviště neb na místo sousední hledě touto hrou získati si přízeň 
samiččinu.

Ke konci srpna hrdličky spojují se u větší neb menší hejna, 
navštěvují často společně s doupnáky pole, nezřídka na tucty jich 
spouštějí se v lese na suché duby a za nedlouho vydávají se na 
cestu do krajin jižních.

Poměrně dlouhým, ke konci stupňovitě se úžícím ocasem 
vyznačuje se skupina holubů dlouhoocasých, již kromě Evropy 
obývají v teplejších pásmech všech dílů světa a jichž nejpaměti
hodnějším zástupcem jest americký holub stěhovavý (columba
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migratoria). Jest zvící našeho doupnáka, barvy svrchu hlavně 
břidlicově modré, vespod načervenale šedé, na krku po stranách 
třpytivě nachovofialové, na břiše bilé. Načernalé letky a vnější 
péra rýdovací jsou bilé ovroubeny. Zobák jest černý, duhovka 
leskle červená a nohy jsou krvavé. K nejpodivuhodnějším zjevům 
v životě ptactva patří ohromná hejna, ve kterých holubi stěhovaví 
objevují se ve spojených státech severoamerických. Žádný jiný 
druh holubů není tak družebuý jako tento. Veliké množství párů 
hnízdí se pospolu a když mláďata se vyvedou, staří vydávají se 
s nimi na cestu do krajin jižních. Podle Audubona, jenž o ho
lubu stěhovavém podal nejpodrobnější zprávu, ptáci tito stěhují se, 
aby vyhledali si hojnějšího zdroje výživy nebo vhodného místa ke

Holubi jeptišky.

hnízdění a nikoli za tím účelem, aby unikli kruté zimě krajin se
verních. Proto neusazují se nikde trvale, nýbrž ubytují se tam, 
kde naleznou potravu, a prodlévají po několik let tam, kde dříve 
spozorováni nebyli. Pak náhle zase zmizí a vrátí se snad teprve 
po několika letech. V letu jsou velmi obratní. „Holub stěhovavý, 
jejž v Americe jmenují holubem divokým“, praví přírodopisec při
pomenutý, „létá neobyčejnou rychlostí a mávaje opět a opět 
prudce křídloma uhání vzduchem. Často létá v kruhu vznášeje se 
oběma křídloma v úhlu nadzdviženýma, až usedne. Tu pak srazí 
konce předních letek k sobě a zašustí tak, že to bývá slyšeti na 
třicet i čtyřicet metrů. Prve než si sedne, zmírní prudkost letu 
mávaje opět a opět křídloma, aby snáze mohl uchopiti větev nebo 
postaviti se na zemi.“ V krátkém čase urazí ohromný kus cesty. 
Tak na př. v okolí Nového Yorka byli zastřeleni holubi stěhovaví,
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kteří měli vole naplněno rýží, jíž mohli požiti pouze na polích 
georgijských a karolinských, a ježto nebyla ještě úplně rozložena, 
jest patrno v že asi v šesti hodinách urazili 300—400 anglických 
mil. Tuto rychlost letu podporuje veliká bystrost smyslů, jež ho
luby tyto činí schépnými krajiny pod nimi ležící letmo prohléd- 
nouti a potravu snadno nalézti. Přes krajiny neúrodné létají vzná
šejíce se u veliké výši, kdežto tam, kde země jest lesnata a lze 
očekávati dostatku potravy, usedají. Zimu tráví obyčejně v Arkan
sase a v území Indiánův a  na počátku května počínají stěhovati 
se na sever. Napřed letí jednotlivé malé čety, které jsou jaksi 
harcovníky a mají vyhledati nej vhodnějších hnízdišť, neboť hejna 
skládající se z několika set tisíc, často i z několika milionů těchto 
ptáků nalézají pouze v rozsáhlých lesích dubových a bukových, 
kde símě dobře se daří, dostatek potravy; žaludy a bukvice jsou 
jejich hlavní potravou. Za harcovníky letí vlastní armáda v ohrom
ných hejnech. Andubon pokusil se počítati hejna, která na ho
dinu přeletí, zaznamenávaje každé tečkou na papíře učiněnou, leč 
v krátce seznal, že pokusu toho nelze mu provésti; tak ohromné 
bylo množství holubů mimo něj letících. „Vstal jsem tedy,“ praví, 
„sečetl tečky a seznal, že za dvacet jednu minutu udělal jsem 
163. Ubíral jsem se dále, avšak hejna byla čím dál tím četnější. 
Vzduch byl holuby téměř naplněn a slunce odpolední bylo jimi 
zastíněno jak o zatmění. Trus padal hromadně jako vločky sně
hové a šustot křidel mne uspával. Co čekal jsem ve dvorci 
Youngově při stoku Saltriveru s Ohiem na oběd, viděl jsem ještě 
nesčíslná hejna letící mimo v šířce, která prostírala se od Ohia 
až k lesům v dáli viditelným. Ani jediný z holubů těch se ne
usadil, leč po celém okolí nebylo též ani ořechu, ani žaludu. 
A letěli také tak vysoko, že všecky pokusy mé dosíci jich ranami 
z mé výtečné ručnice byly marný; jich rány ty ani nevyrušily. 
Nelze téměř vypsati, jak překrásně zatáčeli se vzduchem, když 
sokol hleděl některého v hejně napadnouti. Tu za ohlušujícího 
hřmotu shluknuvše se v hustý šik rázem vrhli se jako živý proud 
dolů, těsně jsouce seřaděni hrnuli se v čarách vlnitých a klikatých 
ku předu, spouštěli se až k zemi a hnali se nad ní rychlostí 
úžasnou, po té vznesli se kolmo vzhůru podobajíce se mohutnému 
sloupu a dostávše se opět do výše rozvinuli se v čáru, která po
dobala se kruhům obrovského hada.“ Týž přírodopisec odhadl 
přibližně počet holubů v jedno hejno spojených takto: Je-li hejno 
zšíří míle, což nikterak není přehnáno, a letí-li rychlostí připome
nutou nepřetržitě tři hodiny, rovnoběžník jím opsaný zaujímá 
plochu 180 anglických čtverečních mil. Počítají-li se na čtvereční 
metr pouze dva holubi, celé hejno skládá se z bilionu sta patnácti 
milionův a sta třiceti šesti tisíc těchto ptáků.

„Jakmile holubi“, vypravuje Audubon dále, „objeví potravu, 
počnou kroužiti, aby prohledali krajinu. Co zatáčejí se takto sem



a tam, husté hejno jich poskytuje překrásné podívané. Podle toho, 
jak mění svůj směr ukazujíce pozorovateli tu stranu svrchní, tu 
spodní, vypadají brzo modře, brzo nachově. Tak táhnou nízko 
nad lesy, zmizejí ob čas v listí, vznesou se opět a uhánějí ve 
vyšších vrstvách dále. Konečně se usadí; leč v nejbližší chvíli 
náhle jsouce poděšeni zdvihnou se za ohlušujícího dunění a pře
svědčí se letmo o domnělém nebezpečenství. Jsou-li však trápeni 
hladem, slétnou brzo zase k zemi. Jakmile se tu octnou, uvidíme, 
kterak horlivě přehrabávají svadlé listy hladajíce žaludů na zemi 
spadlých. Hejna za hejny vznášejí se neustále, táhnou nad hlavním 
zástupem a pak se usazu jí; než to děje se tak rychle, že zdá se, 
jako by celé hejno ani neustávalo v letu. Množství potravy, kterou 
seberou se země, jest úžasné; proslídí však zemi tak důkladně, 
že všecko další paběrkování bylo by marno. Někdy žerou tak 
hltavě, že polykajíce ořech neb žalud zakuckávají se, div se ne
udáví. Kolem poledne, když jsou nasyceni, usednou na stromech, 
aby si odpočinuli a vytrávili. Po větvích běhají pohodlně sem a 
tam, čepýří krásný ocas a pohybují krkem v před i v zad velmi 
půvabně. Když slunce chýlí se k západu, odlétají hromadně na 
odpočinek a to nezřídka na sta mil od potraviště.“

Místo, na kterém toto ohromné množství ptáků se hnízdí, 
zaujímá ovšem několik čtverečních mil a o čilém životě tamnějším 
nelze si ani učiniti náležité představy. Po lese rozléhá se vrkání 
a tleskot křídel, praskot lámajících se větví, které nemohou unésti 
ptáků na nich se usazujících, a šustění padajícího trusu, jenž brzo 
pokryje zemi jako vrstva sněhu. Konečně každý párek dostaví své 
neumělé hnízdo. Jak tvrdí Audubon, hnízdění nezávisí na ročním po
časí, leč vyvolené místo jest vždy takové, že poskytuje dostatku potravy 
i nápoje. Hnízda bývají jen na vysokých stromech lesních. „V době 
páření holub stěhovavý vrká něžně, leč přece silněji než náš holub 
domácí; vrkot jeho zní jako „kú, kú, kú ,“ kdežto jindy ozývá se 
obyčejně jen zvuky „ky, ky, ky“. Sameček vykračuje si pyšně a 
vážně, maje ocas rozčepýřený a křídla svislá, jež obyčejně dole 
vleče, ubírá se za samičkou buď po zemi nebo po větvích. Tělo 
má vzpřímeno a vole vypjato. Oči se mu jiskří, vrká ob čas nad
zdvihuje křídla, letí několik metrů v před, vrátí se k holubici, 
zobáčkuje a celuje se s ní a krmí ji z volete. Pohrávše si takto 
oba počnou dělati si hnízdo. To skládá se z několika suchých 
haluzí, jež v rozsoše jsou pocuchané na sebe položeny. Na 
jednom stromě uvidíme často padesát až sto hnizd pohrom adě; 
řekl bych, že ještě více, kdybych se neobával, že podivuhodná 
zpráva o holubu tom považovala by se za bajku. Dvě vejce jeho 
jsou kulatá, asi 35 mm  zdélí, 25 mm zšíří a bílá jako padlý sníh. 
Co samička sedí na vejcích, sameček ji živí lna k ní vůbec něž
ností a přítulností opravdu dojemnou. Zasluhuje zmínky, že mlá
ďata jsou obyčejně párkem. Staří krmí své potomky, až sami
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mohou se uživ iti; pak opustí rodiče a žijí, než úplně dospějí, 
v odloučených hejnech. Po šesti měsících mohou se rozplozovati.“ 
Když mláďata se vylíhnou, na tisíce lidí spěchá se sekyrami do 
lesů, poráží stromy hnízdy takřka poseté a mladé ptáky usmrtí, 
nasolí nebo hned upeče. Co unikne tomuto drancování, to vezme 
z veliké části za své na podzim, když ptáci tito se stěhují. V době 
této lovci jedou po dráze hejnům holubů vstříc, o jejichž směru 
letu rozšíří se telegrafické zprávy po celé zem i; tu sedláci srážejí 
holuby dlouhými tyčemi, lovci je střílí neb chytají do sítí, do nichž 
nasypou soli a síry. Když stěhování jest v plném proudě a jedno

luby poraněné a rozšlapané sežrala. Jakého rozsahu vraždění 
to nabylo, jest viděti z toho, že r. 1879. jediná firma v Petoskeyi 
rozeslala v tisíci sudech 40.000 tuctů divokých holubů.

V Austrálii, na Nové Guinei a Sundech žijí holubi prostřední 
velikosti a zbarvení celkem jednoduše, leč hřbet a krovky jejich 
stkvějí se ohnivými barvami, což činí překvající kontrast. Jsou to 
tak zvaní holubi zrcádkoví, z nichž připomeneme*tu pouze holuba 
chocholatého (columba lophotes), ptáka to 35 em zdélí, barvy 
svrchu jasně olivově hnědé, vespod šedé; špičatý chochol na hlavě 
jest tmavošedý, hlava a obličej jsou šedé, šíje jest černá, krk po 
stranách červený jako karafiát. Veliké krovky křídelní jsou leskle 
bronzově zelené a bíle ovroubeny, letky jsou hnědé s úzkou bělavou 
obrubou, na konci bílé, prostřední péra rýdovací hnědá jako 
hlína, ostatní tmavohnědá, vně leskle zelená, na konci bílá. Du
hovka jest žlutě pomerančová, holý kraj oční červený jako karafiát, 
zobák u kořene hnědý, na konci černý, nohy jsou červené. Pták 
tento bydlí podle zprávy Gouldovy nejraději v krajinách močálo
vitých; záláště hojné vyskytuje se na rovině za zálivem Moreton-

llolub chocholatý.

hejno slunce zatemňu
jící následuje po dru
hém, hromadné vraž
dění trvá až [do pozdní 
noci, kdy rozžehají se 
pochodně smolné a vy
kuřuje se sirou, čímž 
na tisíce holubů se za
dusí ; většina ulovených 
ptáků uloží se do sudů 
byvši obložena ledem 
a rozešle se do ve
likých měst, jiní se 
oškubou a nasolí. A 
aby toto hromadné vraž
dění důstojně se ukon
čilo, přiženou se ještě 
stáda vepřů, aby ho-
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ským a na březích řeky Namoi; hnízdí se na nízkých stromech. 
Do Evropy dostal se častěji a lze jej tu spatřit! ve všech zoolo
gických zahradách.

Ptáci kurovití.

Ptáci sem patřící vyznačují se krátkým zobákem, jenž na
nejvýše bývá tak dlouhý jako hlava; hořejší část jeho jest klenuta, 
na konci tupě zaokrouhlena a u kořene pokryta malým, měkkým 
ozobím; chřípě pokrývá blánovitá šupina. Křídla jsou krátká a 
široká lýtka obyčejně zcela opeřena, tři poslední prsty jsou spo
jeny krátkou blanou, prst zadní jest krátký a stojí výše nežli prsty 
přední; silné a tupé drápy jsou způsobilé ke hrabání. Většina 
kurů létá namáhavé a hřmotně, zdržuje se více na zemi, po níž 
výborně běhá, a na stromy nejde neb jen zřídka, aby tam odpo
čívala. Potrava jejich záleží v suchých a tvrdých semenech, zele
ných částech rostlin, bobulích, hmyze a jeho larvách, červech a j., 
kteroužto potravu mnozí vyhrabávají si ze země. U mnohých 
druhů jeden sameček mívá více samiček. Tyto snášejí obyčejně 
velmi mnoho vajec, jež ukládají do neumělých hnizd z pravidla na 
zemi umístěných. Mláďata vylézají z vajec jsouce pokryta jemným 
pýřím, opouštějí ihned hnízdo a vedena jsouce matkou hledají si 
potravy sama. Mnozí ptáci kurovití jsou pro svou plodnost velmi 
důležitými ptáky domácími a jiní pro svou velikost a chutné maso 
horlivě se loví. Kurové jsou rozšířeni po celé zemi, leč většina 
jich náleží světu starému.

K čeledi kuru bažantovitých patří ptáci poměrně velicí, u kterých 
sameček stkví se z pravidla nádherným rouchem, kdežto samička 
bývá oděna velmi prostě.

Nejpyšnějším zjevem na našich dvorech jest páv (pavo cri- 
status), jenž pochází z Indie. Každý zná toho krásného, modře 
a fialově zbarveného a kovově se lesknoucího ptáka s pěkným cho
cholem na hlavě a pery kostrčními v dlouhý ocas prodlouženými, 
jež stkvějí se nádhernými oky a mohou se zdvihati a rozkládati 
v překrásný oblouk hrající všemi barvami. Pouze na své ohyzdné 
nohy a velmi nepříjemný hlas pták tento nemůže býti hrd, leč 
přece nechává nádherné peří své hráti v paprscích slunečních stkvou
cími barvami, když jej pochválíme; jest pravým symbolem marni
vosti. Zná sám krásné peří své velmi dobře a jest velmi pečliv 
o jeho zachovávání. Proto velmi nerad nechává se zavírati, nýbrž 
raději zůstává pod šírým nebem, nejraději na nějakém vyvýšeném 
stanovišti. Pávice postrádá vší této nádherné ozdoby, její roucho



jest prosté, barvy šedohnědé. Chov pávů jest prastarý. Pávi zdobili 
již dvůr nádhery milovného krále Šalamouna. Feničané, již plavili 
se nejen po moři středozemním a oceánu atlantském, nýbrž přes 
moře červené též podle pobřeží oceánu indického, přivezli je z vý
chodu, neboť východní Indie, Ceylon, Assam a Sundy jsou domovem 
pávů; v džonglích ptáci tito vyskytují se velmi hojně a jsouce 
neobyčejně bdělí a ostražití dávají ostatním živočichům tam žijícím 
výstrahu, kdykoli blíží se tygr. Do Řecka byl podle zprávy Aristo
telovy přivezen vyslanci perskými a tu pro svou marnivost a pýchu 
záhy seznanou postaven byl po bok bohyni Heře neméně marnivé a 
ješitné jakožto pták posvátný. Po výpravě Alexandra Velikého 
do Indie páv stal se, jak se zdá, známějším. Ve starém Římě 
nejen používalo se nádherného peří pavího k rozličným ozdobám,
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nýbrž při hostinách bohatých marnotratníků předkládaly se hostům 
též jazýčky a mozečky paví jakožto zvláštní lahůdka. Zejména dálo 
se to při hodech pořádaných některými římskými císaři. Tak na př. 
Vittelius a Heliogabalus dávali hostům svým předkládati ohromné 
mísy s jazýčky a mozečky pavími a nejdražším kořením iudickým. 
Přes Řím pak páv dostal se dále na západ a vystěhovalci evropští 
vzali jej s sebou též za oceán atlantský, kde vyskytuje se na 
dvorech neméně hojně než u nás.

Blízký příbuzný jeho jest krocan čili morák (meliagris 
gallopavo), pták to neméně známý a silný s červenýma nohama, 
s holým krkem a rovněž lysou hlavou barvy blankytné a s dlouhým 
masitým, červeným výrostkem, který visí od hořejší části zobáku 
dolů a může se prodlužovati. Na každém peru hnědé, kovově 
lesklé svrchní části těla jest široká, sametově černá obruba; zadní 
část hřbetu a kostřec jsou tmavohnědé se zelenými a černými 
páskami; hrud jest jasně hnědá, dole černavá a tmavohnědá péra



letková střídají se s šedobílými. Hnědý a černý, pěkně pruhovaný 
ocas může rovněž zdvibati a rozšiřovati se v oblouk, při čemž 
pták nadýmá se zvláštním způsobem a vydává své známé, daleko 
slyšitelné zvuky. Roucho samičky čili krůty jest prostší. Ve svém 
domově, totiž v zemích prostírajících se podle řek Misissipi a 
Ohia krocan zdržuje se, pokud lesy tam ještě nejsou vymýceny, 
na stromech jako u nás tetřev, rovněž však vyskytuje se též 
v prériích kde není stromů. Na svobodě jest ptákem tažným, 
který však koná své cesty pěšky, a to samečkové odděleni jsouce 
od samiček provázejících mláďata. V krajinách, které poskytují
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hojné potravy, zástup rozdělí se na jednotlivé čety. „Dostanou-li 
se ke břehům široké řeky, kteráž uzavírá jim jejich dráhu, shro
máždí se neprve na místě nejvýše položeném, jako by se radili,
a stráví tu mnohdy několik dní, prve než odhodlají se přes ni 
přeletěti. Kohouti nadýmají se a hudrují, jako by chtěli sami 
dodati si odvahy, a slepice i mláďata dělají to po nich, pokud
mohou, až konečně za klidného počasí podniknou odvážný čin ten 
a proud přelet. Jediným „gluk“ vůdce dá znamení a vyletí.
Starým ptákům není nesnadno přeletěti, i když jest proud angli
ckou míli široký; ale mladší a slabší padají často uprostřed cesty 
do vody a pak jest jim hleděti, jak by dostali se na druhý břeh.



Tu přitisknou křídla těsně k tělu, rozestrou ocas, natáhnou krk 
ku předu a veslují nohama, jak jen mohou, a také doplovou oby
čejně na břeh protější. Zde běhají s počátku jako omámeni a za
pomínají opatrnosti jim vrozené, tak že snadno stávají se kořistí 
lovcovou. . .  To stává se obyčejně v polovici listopadu. Později 
přiházívá se někdy, že unaveni jsouce poutí tou přiblíží se ke
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stavením vesnickým, přimísí se ke drůbeži a vnikají s ní na dvůr 
i do stájů“. Když španělští dobývatelé vnikli do střední Ameriky, 
nalezli tam krocany, americké pávy neb indiánské slepice, jak  
ptáky tyto nazývali, již všude ochočené a vzali je s sebou do 
Evropy, kde během šestnáctého století znenáhla zdomácněli.

V Mexice žije kromě obyčejného krocana divokého ještě 
menší, leč krásuější k ro c a n  p a v í (meleagrio ocellats) s peřím 
zbarveným hlavně černozeleně a pěkně kovově se lesknoucím a 
s pomerančově červeným výrostkem na zobáku. Samička jest rovněž



krásná, leč peří její jest barvy více mahagonové a na krku jako 
u bažanta poněkud pestré, kdežto hlava ozdobena jest pěkným 
černým hřebenem. Pták tento poskytuje masa velmi chutného; 
jest však velmi těžko jej uloviti, ježto jest velmi opatrný a chytrý 
a lidským příbytkům pečlivě se vyhýbá; chytí-li se však v mládí neb 
nechají-li se vejce vyseděti slepicí, mláďata brzo velmi se ochočí.

Podoby rovněž zvláštní jest perlička (numidia meleagris), 
jejímž domovem jest Afrika, kde ptáků těchto žije několik druhů. 
Pro tlouštku těla krátký svislý ocas jest zevně sotva viditelný, tak 
že perlička tvarem těla podobá se koroptvi. Peří jest tmavošedé

223

Krůta.

a pokropené bílými okrouhlými skvrnami; jen dolejší část krku 
hraje do hnědává. Hlava jest zcela holá, na temeni ozdobená na- 
hnědlým rohem a od hořejší částí zobáku visí dva namodralé 
kožnaté laloky po stranách bílých lící. Jak  pro svůj pěkný vnějšek, 
tak i pro snášení četných vajec perlička cení se vysoko. I tyto 
kury africké připomíná již Aristoteles a Rekové i Římané do
stávali je bezpochyby přímo z Afriky, s níž přes moře středozemní 
udržovali stále spojení.

Naprosto však již nelze dopárati se, kdy byl ochočen náš 
kur domácí (gallus domesticus), a rovněž jest nejisto, od kterého 
druhu kurů hřebenitých v Indii žijících pochází. Pravdě nejpodob 
nější zdá se býti mínění, že kmenovým druhem jeho jest kur 
baukivský (gallus ferrugineus), jejž Malajci nazývají kasintu 
a jenž podobá se mu nejvíce. Tím však není vyloučena možnost, 
že velmi rozmanité odrůdy kurů domácích mohou pocházeti od
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rozličných kurů divokých. Kura bankivského Francouz Lechenault 
objevil v dvacátých letech našeho století na otrově Javě a později 
kur ten byl nalezen též na Sumatře a ve východní Indii. Žije 
tam v rozsáhlých džonglích skládajících se z třtiny bambusové, 
křoví a rostlin otáčivých, kde nejen jest bezpečen, nýbrž nalézá též 
hojnost hmyzu, červů, bobulí a semen. Kohout jest pták pěkný, 
čilý a veselý. Přední část hřbetu jeho jest černě zelená, zadní 
pomerančovožlutá, plece jsou nachovohnědé, křídla tmavohnědá a 
rezavožlutá a spodní část těla leskne se kovově černě. Péra ocasní 
jsou černá, prostřední lesklá a dvě nej delší pěkně obloukovitě

zahnuta. Hlava a krk stkví se 
ozdobnými, lesklými pery barvy 
tmavě pomerančové jako zlato. 
Pěkně zoubkovaný hřeben na
temeni, oba svislé, masité la
loky a holý kruh kolem očí
jsou ohnivě červené. Slepice 
jest zbarvena jasněji, hřeben 
a laloky jsou jen naznačeny a 
nemá též v ocase oněch k rá s
ných per srpovitých, kteroužto 
ozdobou vůbec u všech kurů 
hřebenitých honosí se jen ko
houti. Když však rozpleme-

PpHička ňují se v zajetí, i kohouti
nabývají barev bledších, ko

vově lesklé, černé peří spodní mění se v hnědé a červenavé a 
pták pozbývá své původní podoby, byt ani nekřížli se s odrůdami 
jinými. A téže změně podléhali vůbec všickni ptáci tito, když
se ochočili.

O kurech ochočených zmiňují se již nejstarší zprávy; ba 
Herodotos, jenž žil v 5. stol. př. Kr., již vypravuje, že staří 
Egypťané nechávali kuřata líhnouti se uměle. Řekové a Římané 
dospěli v chovu drůbeže velmi daleko, leč onino zaměstnávali se 
chovem kurů domácích méně; více byli u nich oblíbeni pávi, per
ličky, bažanti a rovněž kachny a husy. Nyní chov kurů domácích 
rozšířen jest po celé zemi a křížením vznikají stále nové odrůdy, 
které budí pozornost bud změněným vnějškem neb tím, že jsou 
masitější a snášejí větší počet vajec, leč dosti často zklamou naděje 
v ně kladené. Hlavní plemena slepic plodných jsou španělské, 
sedmihradské, malajské, leghornské a hamburské; slepice, které 
chovají se pro vejce a chutné maso a snadno tuční, jsou hudanky, 
krévkérky, lafléšky, lemanky, brahamky, dorkynky a slepice polské, 
české a kočinčinské čili čínské. Pro zábavu a krásu chovají se 
tyto slepice: paduanky, bojovnice, trpaslíci, bantamky a slepice 
bažantí.
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Kur domácí žije po způsobě uspořádané společnosti čili stáda. 
Jediný kohout bývá v omezeném prostoře vůdcem mnohých slepic 
a nestrpí v okrsku svém žádného kohouta jiného; rozdíl mezi ním 
a slepicí jest mnohem větší než mezi hřebcem a kobylou, býkem 
a kravou, beranem a ovcí. Již postavou liší se od prosté slepice. 
„Jest stvořen/1 praví Masius, „aby vládl, jest knížetem ptákův 
a vše na něm jest královské. Hrud jeho klene se jako krunýř, 
vous jeho svítí jako plamen, jeho zrak září smělostí a odvahou, 
jeho chování jest velmi důstojné. Zvolna a odměřeně zdvihá jednu 
nohu za druhou často ještě uprostřed kroku váhaje a oči pozorně 
obraceje sem a tam, aby mu nic neušlo. Jde-li vraty, kterými 
by mohl projeti i jezdec, přece sklání hlavu obávaje se, aby ne
poškodil ozdobného hřebene svého; tak dobře jest si vědom své 
vznešenosti a důstojnosti.
Ať kráčí nebo stojí, vždy 
jeví své ušlechtilé způ
soby. Než přece jest nej
vznešenější, když chystá 
se zpívati „po způsobě 
otců“. Tu mnohdy vyletí 
na střechu, postaví pra
vou nohu před levou a 
tuto vytáhne na polo vzhů
ru. Celá postava nabude 
výrazu vznešeného, hlava 
se vzpřímí a pozdvihne, 
hrud se vypne, křídla Kuře ve vejci,
tlulíou hlučně o sebe a
užaslé oči hledí ztrnule. Takto s výrazem pathetickým a nadšením 
pravého virtuosa kohout vydává směle své jasné zvuky“.

Bažanti praví jsou skupinou zvláštní. Bažant argus (argus 
giganteus) jest skoro zvící páva, barvy hlavně jasně hnědé s hu
stými tmavohnědými skvrnami, vespod kaštanové s nepravidelnými 
pruhy žlutohnědými a černými. Letky ruční jsou červenohnědé 
s jemným* bíle tečkovaným pruhem podélným, na letkách ramen- 
ních jest řada krásných ok. Uprostřed ocasu jsou dvě dlouhá 
péra na praporech vnějších červenohnědá, na praporech vnitřních 
šedá s okrouhlými bílými a černě ovroubenými skvrnami. Nad 
holým, modravě šedým obličejem klene se černé témě. Zobák 
jest bílý, nohy jsou karmínové. Známe jen jeden druh arga, jenž 
žije na Malakce a Sumatře, ale stále v šeru pralesa, kde nesnadno 
jest jej spatřiti. Pouze na zcela skrytých světlých místech pralesa 
shromažďuje se někdy více ptáků těchto, aby na slunci se hřáli, 
spolu si hráli a radovali se ze života; je-li však pozorovatel, který 
byl tak šťasten, že náhodou mohl takovouto scénu pozorovati, jen 
dost málo neopatrn, tito velmi plaší ptáci zmizejí střelhbitě v houští.

M alý Brehm . II, K )
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Na dostřel k argovi přiblížiti se nelze; pouze do ok velmi pečlivě 
a uměle nalíčených lze jej ckytiti.

Pro nádherné peří své bažant zlatý (phasianus pictus) chová 
se někde jako okrasa na dvorech neb ve velikých klecích. V ote
vřených parcích neb oborách chovati se nemůže, ježto jeho zářící 
barvy ihned prozradí jej dravcům Dlouhá, jako hedbávná, leskle

žlutá péra na přední 
části hlavy tvoří po
hyblivý chochol na 
zad svislý; péra na 
zadní části hlavy jsou 
pomerančová s čer
nými pruhy příčními 
a mohou rozšířit! se 
na způsob širokého 
límce. Šíje a krk
jsou zlatozelené, pé
ra ua hřbetě a v ho
řejších krovkách o- 
casních leskle žlutá, 
tato červeně vrou
bena. Na křídlech, 
jejichž hlavní barva 
jest hnědá, jsou čer- 
venavé skvrny, ocas 
jest na přič na-
hnědle černě m ra
morován neb síťko
ván a celá spodní část
těla jest barvy šar
latové* Zobák jest
běložlutý, nohy jsou
nahnědlé a oči žluté 

Kohout španělský. jako zlato. Pták tento
jest 83 em zdélí.

pochází z Číny a dostal se do Evropy již ve starověku; Lactantius. 
jenž jsa učitelem syna Konstantina Velikého žil v Cařihradě, po
psal jej již velmi podrobně. Jest to snad týž pták, kterýž u He-
rodota a Plinia nazývá se foenix.

„Bažant zlatý podobá se sice jiným druhům své čeledi, leč
hbitostí, obratností, chytrostí a rozumem vyniká nad bažanta obec
ného. Pohyby jeho jsou velmi půvabné. Dovede dělati skoky, 
které lehkostí a ozdobností vskutku vzbuznjí podiv; větvemi nej
hustšími proplétá se tak hbitě, že v pravdě žasneme, a též mnohem 
obratněji se vznáší než bažanti jiní. Hlas jeho, jejž slyšeti jest 
zřídka, záleží ve zvláštním sykotu. Že by byl ducha nějak obzvlášt-
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ního, nelze také o něm říci, jakož se zdá, že jest jako ostatní 
druhy čeledi, ku které patří, velmi bázliv; ovšem však lze říci, 
že vypravuje se spíše než jiní ve změněné poměry a že snáze 
ochočuje se než oni. Ptáci z mládí odchovaní zvyknou brzo svému 
pěstounu a rozeznávají ho, čehož jiní bažanti zcela nedovedou, 
jistě od lidí cizích.

Doba páření počíná se koncem dubna. Tu bažant zlatý ozývá 
se častěji než jindy syčivým, vábivým hlasem, jeví se i pohyblivějším 
a též nad míru boje- 
chtivým a libuje si 
v půvabných postavách 
skláněje hlavu, čepýře 
vysoko pláštík, rozta
huje křídla, nadzdvi
huje ocas a konaje vše
cky pohyby a obraty 
velmi půvabně. Chce-li 
přivolati slepici neb 
ještě jinak dáti na jevo 
city lásky, ozývá se 
asi třik ráte  nebo čtyři
kráte za sebou úseč
ným zvukem, který po
dobá se asi břinkotu 
broušené kosy a kte
rého nelze splésti si 
se žádným jiným hla
sem ptačím, ale rov
něž nelze podrobněji 
popsati. Kde samička 
může volně se pohy- 
bovati, počíná snášeti

Slepice španělská.

vejce na počátku května vyhledávajíc si místečka dobře skrytého 
a vyhrabávajíc si tam jako jiní bažanti úhledné hnízdo. Vejce, 
kterých bývá 8— 12, jsou velmi malá a barvy dosti stejnoměrně 
jasně rezavé neb nažloutle červené.“

Mnohem později, nikoli před stoletím sedmnáctým dostal se 
k nám bažant stříbrný (phasianus nycthemerus). Celá svrchní 
část těla, křídla a ocas jsou bílé s jemnými černými čarami a 
prostřední péra ocasní jsou čistě bílá, pro kteroužto barvu ještě 
z větší dálky viditelnou není rovněž radno chovati ptáka tohoto 
v otevřených parcích. Chochol, přední část krku a celá spodní 
část těla jsou modročerné, holý obličej a nohy jsou červené, zobák 
jest modrobílý.

Pták tento, jenž též pochází z Číny, jest málo čilý, ba lenivý. 
„K letu odhodlává se pouze tehdá, když jest toho velmi potřebí,

15*
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a když konečně se vznese, přeletí jen krátký prostor. V běhu 
není sice tak hbitý a obratný jako bažant zlatý, ani snad tak 
rychlý jako bažant obecný, leč předčí nad oba vytrvalostí. Hlas 
jeho jest dle roční doby různý. Na jaře, když se páří, zaslechneš 
od něho nejčastěji prodloužené, zvučné hvízdnutí a mimo to ozývá 
se většinou pouze přitlumeným kdákavým „radara dukdukduk“, 
jež končívá se hvízdáním teprv tenkráte, když se rozčilí. Ucházeje 
se o přízeň samiččinu jevívá se ještě nedbalejším než jeho příbuzní.

Jest ovšem také 
velice rozčilen 
a velmi bojovný, 
i jeví srdnatost 
svou mimo jiné 
i vůči lidem zu
řivě na ně se vr
haje a zobákem 
i ostruhama hledě 
je zapuditi; leč 
k samičce ne
tváří se způsobem 
zvláštním. Oby
čejně vztyčuje jen 
chochol, když 
chce dáti jí na 
jevo svou lásku; 
jen velmi zřídka 
sklání též hlavu, 
roztahuje křídla 
a čepýří ocas. 
Samička snáší 10 
až 18 vajec, jež 
jsou barvy bud 

stejně červenožluté neb na půdě nažloutle bílé pokropena drobnými 
nahnědlými tečkam i.“

Důležitější jest bažant obecný (phasianus colchicus), leč 
nyní přece již v menší míře než dříve, neboť bažantnicím nevě
nuje se nyní již taková péče jako v době dřívější a leckde docela 
zanikly. Ovšem skutečná a dobrá bažantnice jest zábava velmi 
drahá, kterou mohou dovoliti si pouze lidé bohatí. Vice asi jest 
bažantnic polodivokých, ve kterých ptáci zůstavují se sobě sam ým ; 
tu pečuje se jen o dostatečnou ochranu a v zimě též u potravu. 
Ač není již zbarven tak nádherně jako předešlí jeho příbuzní, 
přec i bažant obecný jest pták velmi pěkný. Všecko světlejší peří 
leskne se krásně kovově, zlatožlutě, červeně jako měď a červeno- 
fialově, tmavější modrozeleně a tmavě nachově. Hlavní barva jest 
červenohnědá, na svrchní části těla jsou žlutobílé, tmavěji ovrou-
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bené, ostroúhlé pásky; peří na hlavě, hrudi a po stranách jest 
ovroubeno leskle tmavomodře, oca$ jest olivově hnědý s tmavo
hnědými příčními pruhy a všecka péra v něm jsou červenohnědě 
ovroubena. Po stranách záhlaví jest peří delší, které může vztý
čiti se na způsob růžků, což však děje se jen tehdá, když pták 
náhle spozoruje něco podezřelého, pročež ani mnohý myslivec nemá 
o této ozdobě ani tušení. Ke konci března polodivoký kohout svolá 
hlasitým kokrháním, které podobá se kokrhání kohouta domácího, 
ale jest krátké a sípavé, svých šest neb více slepic a tento veliký 
neklid jeho trvá až do května. V době té jest také velmi boje- 
chtivý a soupeři svádějí spolu boje někdy i krvavé. Hnízdo bývá 
vždy velmi dobře skryto v houští a samička snáší 8— 12 vajec; 
odejmou-li se jí kromě 
dvou nebo tří, snese jich 
více, zřídka však přes
16— 18. Vejce jsou menší 
a kulatější než vejce sle
pice domácí a jsou zbar
vena prostě žlutavě nebo 
šedozeleně. Po 25 neb 26 
dnech vylíhnou se z nich 
mláďata, jež matka v pr
vých nocích pečlivě při
krývá křídloma, leč také 
později až do podzimu 
věrně jich střeže, ač již 
dlouho před tím jsou skoro 
zcela samostatna. Tiché 
znamení výstražné stačí, 
aby ihned přitiskla se k ze
mi a setrvala nepohnutě na 
místě, až nebezpečí mine.
To činí ještě i bažanti velicí, neboť ptáci tito jsou tak bázlivi, že velmi 
snadno zcela se pomatou. „Stěží najdeš jinou zvěř,“ praví Winkell, 
„která by tak snadno jako tato dala se zmásti a tím stávala se neschop
nou k něčemu se rozhoduouti. Objeví-li se před ptákem tímto nenadále 
člověk nebo pes, zapomíná, jak se zdá, ihned, že příroda mu dala 
křídla, aby jimi hleděl se zachrániti; setrvá klidně a nepohnutě na 
místě na kterém jest, přikrčí se a skryje hlavu nebo běhá bez účelu 
sem a tam. Nic není životu jeho nebezpečnější než rozvodní-li se 
voda tekoucí na blízku jeho bydliště. Přijde-li k ní, stane nepo
hnut, hledí zrakem upřeným přímo do ní. až vodou přibývající 
peří se mu promočí a tak přibude mu tolik tíže, že nemůže se 
vznésti. I hyne pak vlastně jen svou pošetilostí.“ Ba i malá 
myška podle něho běžící velmi jej poděsí, ano slepici sedící ve 
hnízdě vyplaší i plížící se hlemýžď, kdežto v nebezpečenství sku

S lepíce 1 eman ská.
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tečném zůstává v něm jako mrtvá. Vůbec bažant dává chováním 
svým na jevo mimo velikou bázlivost též obmezenost a tvrdo
šíjnost.

Vlastním domovem jeho jest západní Asie a nejzazší cíp 
jihovýchodní Evropy při moři černém. Tu bažant žije jako pták 
lesní v lesích listnatých, v nichž však musí býti také stromy je 
hličnaté, hustý podrost s křovími, na kterých rostou bobule, a též 
místa travnatá a tekoucí voda nesmějí scházeti. Ve dne chodí po 
zemi sem a tam a zřídka vylétá na strom, v noci však odpočívá

z pravidla na silných 
větvích stromových. Tu 
pak lze jej snadno 
usmrtiti.

Mladé i staré jest 
v bažantnicích velmi 
pečlivě chrániti od drav
ců všeho druhu; pasti 
musí býti tak zaří
zeny, aby vše chytilo 
se do nich živé a žádní 
bažanti neutrpěli ú ra
zu; též krysy, ježkové, 
sojky, straky, krkavci 
a vrány nesmějí se 
v bažantnicích trpěti.

Nej nebezpečnějším 
však nepřítelem ba
žantů jest liška; tato 
zuří mezi nimi strašlivě 
mnohdy i v době, kdy 
neočekáváme od ní ni
čeho zlého, totiž v no- 
cech, když všickni ba- 

Slepice polská. žanti uchýlili se na
stromy, ale pak prud

kou bouří byli shozeni. Nejlépe chrání bažantův od ní a jiných 
dravců neopeřených dosti vysoká zeď.

V zimě bažanti krmí se v určitých, k tomu účelu vystavěných 
budek, jež bývají opatřeny sítěmi, které náhle, když bažanti žerou, 
mohou se spustiti. Po té přespočetní samečkové se vyberou. Mimo 
to bažantů vyhledává se též ohaři nebo střílejí se večer na stro
mech, na kterých odpočívají. V mnohých bažantnicích jest oby
čejem někdy vykuřovati, při čemž ke slámě ovesné přidávají se 
rozličné látky vonné, jako kadidlo, anýz, fenykl a j. Myslí se, že 
bažantům to jest příjemno. Též na ohrazených, travou porostlých 
dvorech lze pěkné ptáky tyto chovati.

v- -Si. '
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Chov bažantů v horním Slezsku a v Čechách Óttel lící takto: 
„Vejce snášená bažanty žijícími na svobodě pečlivě se sbírají a 
nedávají se vyseděti bažanty ani malými slepicemi bantamskými, 
nýbrž používá se k tomu účelu pouze krůt. Tím nabude se té 
výhody, že může nasaditi se větší množství vajec, ač ovšem někdy 
některá vejce se rozmačkají. Když mláďata se vylíhnou, rozdělí 
se na několik větších rodin, které přidělí se několika krůtám, aby 
je vodily. V prvých osmi dnech chovají se v chlévě, krmí se dro- 
beninou z mouky pšeničné a va
jec a pak pouštějí se na výslunnou 
louku, na které jest jakýsi druh 
dřevěných bud, pro každou ro
dinu zvláštní, jež jsou určeny 
k nočnímu odpočinku a večer se 
zavírají. Později mláďata krmí 
se kromě směsi připomenuté je
ště jáhlami a mravenčími vajíčky, 
navy kají se na znamení zvonkem 
dané přicházeti s pěstounkami 
svými na misto, kde se krmí, a 
když dospějí tak, že na noc mo
hou sedati na stromy, dostává se 
jim již jen třikrát denně potravy 
záležící s polovice ve pšenici a 
s polovice v ječmeně. Po žních 
hejna mladých bažantů s krůtami 
je vedoucími spatřují se Často Kohout plemene českého,
na strništích. V říjnu mladí ba
žanti jsou již dosti dospělí a v zimě střílejí se neb ubíjejí holemi, 
ovšem hlavně kohouti.“

Podle zprávy Palliardiovy bylo v Čechách r. 1852. úhrnem 
214 bažantnic a v nich celkem 40.000 bažantův odchovaných a 
20.000 divokých. R. 1857. bylo podle výkazu Fricova v celých 
Čechách zastřeleno 50.609, r. 1863. 52.028 a r. 1864. 39 296 kusů.

Ptáci patřící k čeledi kurů polních jsou mnohem menší, těla 
štíhlého s krátkým ocasem, jenž dosahuje pouze poloviční dělky 
křídla rovněž krátkého. Obé pohlaví jsou většinou zbarvena jen 
prostě a stejně. Žijí výhradně na zemi, v křoví zdržují se jen 
neradi a nikoli dlouho a nikdy nesedají na stromy.

Nejdůležitější z nich jakožto hlavní předmět lovu zvěře per- 
naté jest koroptev (perdix cinerea), jež bývá 31 em zdélí, zá
kladní barvy jasně popelavé s modrými a načernalými čárkovitým 
pruhy a skvruami na těle a s bílými podélnými pruhy na křídlech
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Na bělavém břiše jest podkovovitá skvrna barvy kaštanově hnědé, 
jež u samičky jest menší a není tak zřetelná.

Koroptev jest rozšířena skoro po celé Evropě a v jihozápadní 
Asii a jest ptákem stálým, leč vyskytují se též koroptve přilétavé. 
V podzimu a v zimě ptáci tito bývají spojeni v hejna, v únoru 
však se rozptýlí a žijí po jednotlivých párech, jež, jak se obecně 
myslí, zůstávají věrně pospolu až do smrti. Okrsku, který si zvolí,

Kohout a slepice čínská.

každý párek statečně hájí proti každému vetřelci. Ke konci dubna 
zvolí se hnízdiště, mělká to kotlina na poli, louce neb ve křoví. 
Jemných částek rostlin používá se k vystlání kotliny, do níž sa
mička snáší devět až sedmnáct zelenavošedých vajec. Za tři ne
děle vylíhnou se mláďata, jež jako kuřata domácí ihned opouštějí 
hnízdo, často ještě majíce na sobě zbytky skořápky. A v celé době 
této jeví se charakteristický rozdíl mezi koroptvemi a křepelkami. 
U těchto sameček stará se nehrubě jak  o sedící samičku, tak 
i o mláďata, u oněch však kohout často po mnoho hodin stojí n e 
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pohnutě u hnízda pozorně se rozhlížeje na všecky strany a jakmile 
spozoruje nějaké nebezpečí, ihned dávaje znamení, po čemž všickni 
na místě obilím neb jinými rostlinami porostlém přikrčí se k zemi. 
V době potřeby kráčí směle nebezpečí vstříc nebo používá lsti, 
která byla pozorována i u mnohých ptáků jiných: tváří se, jako 
by měl křídla ochromena, žalostně křiče belhá po zemi a tím 
způsobem odloudí obyčejně nepřítele od hnízda. Rovněž ke mlá
ďatům lne s velikou láskou. „Dojemno je s t,“ praví Naumann, 
„pozorovati neiimornou 
starostlivost rodičův o 
milé dítky. Úzkostlivě 
pátrají, odkud hrozí 
nebezpečenství, nebo 
zdali lze je odvrátiti; 
otec pobíhá sem a tam, 
kdežto matka svolává 
krátkým výstražným 
hlasem mláďata, roz
kazuje jim, aby se 
skryla, rychle každému 
vykazujíc úkryt v obilí, 
trávě, křoví, brázdách, 
kolejích a na podob
ných m ístech; když pak 
myslí, že všecka jsou 
ukryta, snaží se s ot
cem ze všech sil útok 
zmařiti neb odvrátiti.
Statečně oba rodičové 
postaví se nepříteli 
vstříc, leč jsouce si vě
domi své slabosti nena
padají ho, nýbrž hledí Anglický kohout bojovný,
pozornost jeho od mlá
ďat odvrátiti a obrátiti k sobě samým, jen aby jej od mláďat vzdálili, 
a to tak dlouho, až myslí, že odvedli jej dosti daleko. Po té nej
prve matka letí nazpět k mláďatům, jež zatím ani na píď neuchý
lila se od úkrytu jim vykázaného, a snaží se dostati se s nimi 
rychle o kousek dále. Konečně i otec vida všecky své milé v bez
pečí oklame svého pronásledovatele a odletí. Když pak kolkolem 
vše se zas utiší a útoky nepřátelské pominou, ozve se známým 
zvukem, na který matka ihned odpoví, po čemž té chvíle pospíší 
k své rodině. Zádný dravec nemůže obelstiti bdělých, něžných 
a starostlivých rodičův, ani ve dne, ani v noci, leda by snad 
zvláštní okolnosti přispívaly nepříteli.“ A mláďata splácejí tuto 
pečlivost rodičů naprostou poslušností a něžnou příchylností. Dokud
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jsou malá, matka béře je  na noc pod křídla, což i otec někdy 
činí, a mláďata neopouštějí rodičů, celá rodina zůstává pospolu 
a každý člen její SDaží se, aby se od ní neoddělil a neztratil jí 
s očí. Když mláďata dovedou létati, celá rodina byvši, vypla
šena letí tak  daleko, pokud síla mláďat stačí. Nepomůže-li to, 
je-li vyplašena po druhé, rozptýlí se na všecky strany. Po té 
jednotlivé koroptve leží tiše a mnohdy úzkostí jsouce naplněny 
tak pevně, že dobře vycvičený ohař chytil již mnohou koroptev

takto ležící. Když vše zas utichlo, 
staří úzkostlivě svolávají rozptý
lené, kteří nemeškají odpověděti 
a shromáždí se, pokud jsou ještě 
na živě. I při tom kohout jest 
obzvláště činný neustávaje, dokud 
celá rodina není pohromadě neb 
dokud nepřesvědčí se, že ten neb 
onen člen její zahynul.

Tak něžní ptáci tito žijí po 
celé této. Na úsvitě opouštějí 
své lože, letí do pole hledat po
travy, jež záleží ve hmyze a v lát
kách rostlinných, a když slunce 
vystoupí výše, jdou na luka lovit 
kobylek neb do houští hledat va
jíček mravenčích. Po té následuje 
polední přestávka, již nejraději 
prosní v suchém, jemném písku. 
Odpoledne potulují se sem a tam 
tu déle, onde jen na krátko se 
zdržujíce podle toho, jaké množ
ství potravy se jim tu naskytuje, 
a za večerního soumraku zvolí si 
opět šíré pole k nočnímu odpo

činku. Tak vše jde dobře dále, až nastane zima. Jako pro všecky
ptáky, tak ovšem i pro koroptve jest to doba zlá. Nepřátel je
pronásledujících ovšem se v ní většinou sprostí, leč tu matka pří
roda sama připraví jim často záhubu. Když napadne sníh, vyhra
bávají si sice potravu pod ním, leč když zmrznuv pokryje se korou, 
které prohrabati nemohou, tu často jest jim hladem zahynouti. 
Přihodilo prý se již, že trvalý mráz po chumelici koroptve v mno
hých revírech úplně vyhubil.

Koroptve a křepelky hubíce značné množství hmyzu jsou pro 
rolnictví důležitější než obyčejně se myslí. Jest známo, že oba 
tyto druhy kurů polních pokračují s postupem rolnictví a dosta
vují se tam, kde jejich činnosti naskytuje se nová role. Zvláště 
mláďata živí se skoro výhradně hmyzem a jsouce velmi četná ko-

13 až aut argus.
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nají tím rolní 
kům velmi pro
spěšné služby. 
Z jižní Rusi do
šla r. 1882. zprá
va, že zhoubný 
brouk obilní byl 
tam již dávno 
znám, leč množ
stvím koroptví, 
křepelek, skřiva
nů polních a j i 
ných ptáků býval 
vždy učiněn ne
škodným a stal 
se postrachem rol
níka teprv tehdá, 
když ptáčníkům a 
střelcům bylo do
voleno ptáky ty 
loviti. Misto aby 
přispívalo se ke 
množení ptáků 
připomenutých, 

lesíky polní a 
houští, které dříve 
poskytovaly jim

ochrany proti dravcům, se ničí a jen hospodáři zá
roveň honby milovuí pečují tak zvanými remízy o 
jejich zachovávání. Též zrušením dřívějších rnr- 
chovišt koroptvím a vůbec zvěři nízké se uško
dilo, poněvadž tím mnozí dravci byli přinuceni hle- 
dati své výživy na šírém poli, kde zdržují se korop
tve a zajíci přístřeší postrádající. Přistoupí-li k tomu 
mrazy, vlhké a studené počasí, krupobití a povodně, 
lze si představiti, jak značný počet koroptví béře 
za své.

Vlastnostmi a povahou, způsobem života i cho
váním liší se od koroptve v mnohé příčině naše k ř e 
p e lk a  (coturnix communis), jež jest svrchu hnědá, na 
přič i po délce rezavožlutě proužkována, na hrdle a ve 
spod bílá; vole jest jasně hnědé a hlava tmavohnědá, 

zobák hnědošedý a nohy jsou načervenalé nebo bledožluté. Tento 
téměř kulatý pták, který živí se hmyzem, rozličnými semeny a též 
rostlinami, oživuje svým zvláštním voláním krajinu letní tak pů
vabně, že mluva lidu hleděla zvuky jeho vyjádřiti rozličnými slovy.

Bažant zlatý.



Od května slyšíme zvuky křepelčiuy všude na nivách porostlých 
bujnou zelení, nejčastěji za krásného večera, často skoro po celou 
noc a pak opět velmi zhusta za svítání; ve dne slýcháme je ř id 
čeji. „Toto milostné volání její daleko se rozléhající a znějící 
jako „bykvervyk“ („pět peněz“ ) nemálo přispívá k oživení krajiny 
a každý poslouchá je se zálibou. Mimo to křepelka ozývá se 
ještě zvuky jinými, které však pronáší z pravidla tak tiše, že lze 
slyšeti je pouze z blízka. Obě pohlaví vábí tichým „bibivi“, hlas 
lásky zní poněkud hlasitěji jako „prykyk“ nebo „brybryb“, ne
spokojenost dává se na jevo zvuky „gurr, gu rr“, bázeň utlumeným
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„trylilil, try lil“, leknutí též zvuky nikoli daleko slyšitelnými „tryl 
rek rek re k “, jež v největším strachu mění se v pískání. Hlas 
samečka roztouženého předchází chraptivé „verre, verre“ ; po tomto 
úvodě následuje pak „pět peněz“ několikrát za sebou.“ Slyšíce 
toto volání, jež k poesii krajiny nemálo přispívá, neočekávali by
chom, že křepelka tak skrytě žijící jest pták hašteřivý a svářlivý, 
který s jinými ptáky svého druhu se nesnáší. O pevném svazku 
života rodinného, ve kterém otec béře na sebe hlavní starost, k ře
pelka neví ničeho. Otec ani nestřeže sedící samičky aniž stará 
se mnoho o své potomstvo, leč ani mláďata nejeví skoro žádné 
vzájemné příchylnosti. Zdá se, jako by mláďata dědila hlavně 
vlastnosti otcovy. Samostatnými stávají se velmi záhy. Sotva že



se vylíhnou, ihned běhají za matkou a počínají již tu a onde zo
batí, ač prozatím obyčejně jen přibíhají, když starostlivá matka je 
volá a pokrm jim předkládá. Než již za osm dní nabudou v zo
bání a vyhledávání potravy takové zběhlosti, že na volání matčino 
přibíhají jen tenkráte, když sama nemají ničeho lepšího. A když 
druhého téhodne 
mohou již pole- 
tovati, úzkostlivá 
péče matčina po
číná býti zbyteč
nou. Náklonnost 
a přítulnost k mat
ce a sourozen
cům jeví jen v 
oněch málo dnech, 
kdy ještě sama 
nemohou existo
vati; když však 
překonala toto 
prvé stadium, pro
budí se v nich po
vaha křepelčí lá
sky postrádající 
a starají se po té 
o rodinu tak málo 
jako staral se o 
ni otec.

Křepelkyjsou 
ptáci tažní a ač 
létají těžce, přece 
dostávají se až 
do Afriky. Že vy
konají cestu tak 
dalekou, to vskut
ku vzbuzuje po
div a bylo by jim
to as nemožno, _ „ A _
Icdyby velikou část . bažant obecný.
její neurazily pěšky. Ale právě jejich tah jest obyvatelům jižní Evropy 
jedním z nej vítanějších zjevů v životě ptactva. Vždyť i u nás při 
honbě koroptví zastřelí se velmi mnoho křepelek a ještě více jich 
stává se kořistí čtyřnohých a opeřených dravců; to však není nic 
proti hromadnému lovu jich v Evropě jižní. Podle spolehlivých 
zpráv bylo pouze v Ěímě v době tahu zaplaceno za jediný den 
clo až ze 17.000 křepelek, z čehož lze učiniti si přibližný pojem 
o tom, jak veliké množství těchto ptáků v době té béře za své.
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Ještě horlivěji však než v Itálii křepelky loví se ve Španělsku, 
při čemž používá se též všelikých druhů sítí a ok; ulovené kře
pelky se oškubají a vyvrhnou, naloží se do soudků jako slaneč
kové a jsou tak celým krajinám španělským jedním z nejdůleži
tějších pramenů příjmů. Statisíce jich béře tu za své a z těch, 
kterých ruka lidská ušetří, zahyne ještě mnoho na cestě další, ku 
které křepelka ani nezdá se býti původně stvořenou.

Koroptev.

Z mnohých druhů křepelek, které žijí v jiných dílech světa, 
připomeneme tu pouze křepelku chocholatou (lophortyx ca- 
liphornicus), jež kromě pěkné kresby peří vyznačuje se pěkným 
chocholem na temeni, jenž skládá se z několika vztyčených a na
hoře chvostnatých per. Pták tento žije v Kalifornii jak v lesích, 
tak i v křovinatých pahorkatinách a létá, kdykoli spozoruje nebez
pečí, též na stromy, kde jako veverka přitiskuje se k silným vo
dorovným větvím, a ježto peří jeho jest podobno kůře stromové, 
bývá velmi nesnadno jej vypátrati. Byl několikráte přivezen do 
Evropy a opět a opět byly činěny pokusy, aby tu zdomácněl, leč
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vždy bez úspěchu, neboť v zimě vždy všecky křepelky tyto tu za
hynuly, ježto pudu ke stěhování nemají. V jižní Francii pokusy 
tyto potkaly prý se již s výsledkem příznivějším.

Poslední čeleď kurův obsahuje kary lesní, k nimž patří nej
prve tetřev hlušec (tetrao urogallus), jenž bývá 100—110em 
zdélí, barvy svrchu černé s jasnějšími tečkami a klikatými čár-

Křepelka.

kami, na hrudi leskle zelené jako ocel a vespod posetý černými 
a bílými skvrnami. Ocas skládající se z osmnácti per jest černý 
a vyjmouc čtyři péra prostřední poset drobnými bílými skvrnami; 
pták může jej vztyčovati a roz- 
šiřovati. Nad očima jsou čer
vené lysiny, duhovka jest hnědá, 
zobák hákovitě zahnutý jest bílý 
a nohy jsou až k prstům po
rostlé peřím.

Tetřev hlušec žije ve vět
ších lesích v Evropě a v se
verní Asii, zvláště v pohořích.
Mnohá pronásledování, ale 
též moderní lesnictví najmě 
vysušováním močálův a mýce
ním podrostu učinily tohoto 
pěkného a velikého ptáka les
ního mnohde již vzácným; ve 
Francii vyskytuje se již ne-
hrubě zhusta a v Anglii jest Křepelka chocholatá.
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již, jak se zdá, úplně vyhuben. Na polední straně vysokých svahů 
horských setkáváme se s ním ještě nejčastěji. Lesy jehličnaté, zvláště 
takové, ve kterých jsou také staré duby a břízy, nízká křoví a keře 
bobulonosné, jsou jeho nejmilejším bydlištěm; též větší místa travou 
a vřesem porostlá nesmějí scházeti. Na takovýchto místech jest 
ptákem stálým, jenž v létě zdržuje se více ve křoví a trávě, v zimě 
však více na stromech, na jejichž nejsilnějších větvích též jsa při- 
tištěn ke kmeni v noci z pravidla odpočívá. Když přiblíží se jaro 
a stromy listnaté počnou odívati se čerstvou zelení, tetřev počíná 
tokati. Zvolí si k tomu ve starém, vysokém lese silný strom je-

Brehm starší, „ve zvucích syčivých právě takových, jako když 
brousí se železný nástroj, jež opakují se v několika slohách po 
sobě jdoucích; zvuk poslední se protahuje. Obyčejně hned na po
čátku tokání, řidčeji v polovici slohy záležící ve zvucích pukavých 
pták nadzdvihne poněkud ocas, tak že má polohu zpola kolmou, 
zpola vodorovnou, rozčepýří jej vějířovitě a drží křídla poněkud 
svislá od těla odtažena. Pukaje dreptí někdy po větvi; brouse 
čepýří tém ěř všecka péra a nezřídka se otáčí. Ale ne vždy tokání 
děje se tak pravidelně. Někteří kohouti přestávají pukati před hlavním 
tlukotem, jiní po něm, jiní uprostřed broušení a ještě jiní vyluzují 
jen několik pukavých zvuků; ba někdy téhož jitra  tetřev toká 
pravidelně i nepravidelně.“ Zvuky ty jsou slabé a znějí, jakoby

Tetřev hlušec.

hličnatý od jiných do
sti vzdálený, leč obklí
čený podrostem. Na ta
kovýto strom jednoho 
večera vyletí hlučně 
tleskaje křídloma a vy- 
hovuje-li mu a není-li 
pták vyrušován, jest 
mu po celou dobu pá
ření, ba často i po 
několik let trvalým 
stanovištěm. Jakmile 
druhého jitra  temná ob
loha počne zardívati 
se září ranních čer
vánků, uslyšíme prvý, 
pukavý zvuk tetřevův, 
po nějaké chvíli zazní 
opět a opakuje se ča
stěji a to vždy rychleji 
a rychleji, až počne 
se hlavní tlukot, po 
němž následuje brou
šení. „To záleží“, praví
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někdo dvěma tenkýma, uhlazenýma dřívkama tloukl o sebe, 
leč ačkoli jsou slabé, přece lze v lese slyšeti je až do vzdále
nosti šesti set kroků. Počátek slohy záleží ve zvucích zvolna po 
sobě následujících a přerušovaných; přestávky však zkracují se téměř 
stejnoměrně čím dál tím více a posléze tetřev vyráží jednotlivé 
zvuky tak rychle za sebou, že samy se skracují, a teprv když 
hlavní tlukot skončí, na chvilku umlká. „Prvý zvuk“, praví Geyer, 
zní jako „ted“ ; pak následuje „téd, téd, téd, téd“ a konečně 
rychleji a rychleji „téd éd éd éd éd éd“ a t. d., až zazní zvuk 
hlavní, jenž zní asi jako „glak“ a jest silnější předešlých. Po té 
počne se báječné broušení, kterého dosud žádnému smrtelníku ani 
přibližně nepodařilo se napodobiti a bezpochyby také nikdy se 
nepodaří. Trvá asi tři a půl vteřiny, ale nikdy přes čtyři a lze 
je přirovnati nejlépe ke broušení dlouhého nože kuchyňského
0 ko su ; zní pak asi jako „heide heide heide heide heide heide 
heide heiderei“. Zdá se však, že Lloyd lépe vyjádřil broušení 
zvuky „pellép, pellép, pellép“ a t. d. a tlukot hlavní zvuky „kli- 
kop“. Když brousí, kohout bývá tak rozčilen, že zapomíná světa 
vnějšího a jest skoro hluch. Proto třeba myslivci těchto několika 
vteřin použiti, aby přišel k němu blíže; pak jest potřebí zastaviti 
se, až pták počne brousiti znova. Nebyl-li v tokání vyrušen, kohout 
sletí za svítání k přilákaným slepicím na zemi, kde nastává pá
ření, jež počíná se podobným tokáním; obyčejně dostavuje se 
4— 6 slepic, jež vyhledají si hnízdišť v podrostu, ale někdy volí si 
místa velmi nevhodná i u pěšin a pod. Každá slepice dělá si 
velmi jednoduché hnízdo a snáší znenáhla 5— 12 poměrně malých, 
podlouhlých, hladkých a lesklých vajec, jež na půdě žlutošedé nebo 
špinavě žluté, řidčeji šedě hnědavožluté zdobena jsou tu řidčeji, 
onde hustěji šedožlutými, hnědě špinavožlutými, jasně a kaštanově 
hnědými skvrnami, někdy také tmavěji zčeřena. Samička sedí na 
nich obyčejně velmi vytrvale a opouští je na krátko jen tehdá, 
když jest k tomu přinucena. Lze si domysliti, že mnohé slepice
1 se svými vejci stávají se obětí lišek a kun lesních. Mláďata 
samička pečlivě vodí a krmí je s počátku pouze hmyzem, jeho 
vajíčky a larvami a též plži. Když mohou létati, vylézají večer na 
stromy, kde v noci odpočívají, leč bývají, zvláště samičky vedena 
matkou až do podzní zimy, kdežto mladí kohouti oddělují se od ro
diny již v podzimu.

As o třetinu menší jest tetřívek (tetrao tetrix), pták to 
barvy černé s pěkným leskem ocelově modrým; na křídlech jsou 
sněhobílé široké pásky, peří dolejší části ocasu skládajícího se 
z osmnácti per jest rovněž bílé, prostřední péra jsou krátká a 
vnější stupňovitě prodloužena a lyrovitě ven zahnuta, kterážto 
ozdoba činí tetřívka ptákem v rayslivnách velmi oblíbeným. Sa
mička podobá se celkem samečkovi; má peří smíšené rezavohnědé 
a rezavožluté a černě skvrny a pruhy.

Malý Bréhm. II. 1 0
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Tetřívek jest rozšířen od severní Skandinávie až k Alpám 
švýcarským, ale vyskytuje se skoro vždy jen na určitých místech. 
Ve Španělsku, Itálii a Řecku ho není, leč od Kavkazu počínajíc 
jest v celé Rusi a v Sibiři velmi častý. Potrava jeho záleží, 
pokud není živočišná, v pupenech stromových, listí a rozličných 
bobulích, nikoli v jehličí. Proto v lese jehličnatém setkáme se 
s ním velmi zřídka, spíše hlavně na jeho okraji, na slatinatých 
vřesovištích, která jsou porostlá jalovcem, několika břízami a vrbami;

Tetřívek.

tu jest jak v pohoří, tak i na rovinách obyčejný, ba vyskytuje se 
tu i stále. Tokati počíná as o čtyři neděle později než tetřev 
hlušec a to tenkráte, když na břízách počnou vyrážeti pupeny, 
což připadá do druhé polovice března. V krajinách, kde nevy
skytuje se zhusta, vždy z pravidla jeden kohout toká sám, kdežto 
tam, kde žije u větším množství, jako ve Skandinávii často třicet 
i více kohoutů schází se na jednom místě. Tokaje vždy na zemi 
tetřívek volí k tomu prázdné místo v lese 6— 10 m2 veliké. Jakmile 
počne se stmívati, přichází na blízko místa toho a vyletí na strom, 
kde s přestávkami toká, až nastane noc. Kohouti bydlící v sever-
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nich slatinách a vřesovištích, kde stromů není, scházejí se k nočnímu 
odpočinku na zemi a též večer s * přestávkami tokají. Jakmile 
obloha na východě počne zardívati se rudou září ranních červánků, 
tetřívek opustí místo, kde odpočíval, několikrát zakviká, pak na 
chvilku umlkne, po čemž počne pukati nebo brousiti, a tu teprv 
následuje pravé tokání. „Před svítáním“, praví Tschudi, „as hodinu 
před východem slunce slyšeti jest v Alpách nejdříve chvíli pouze 
krátký zpěv rehka domácího; brzo stohlasý klokot kosa tureckého 
od temného lesa až posledním kosodřevinám probudí všecko pta
ctvo k životu a oživí všecky stráně a úžlabiny horské; hned po 
té as dobrou hodinu před východem slunce zazní po prvé daleko 
široko zvučný hlas tokajícího tetřívka, jemuž odpovídají tu a onde 
s této hory, s onoho temene skalního, z této houštiny klečové, 
z onoho lesíka úžlabinového jeho druhové. Dále než na půl hodiny 
cesty poznati lze zřetelně temné pukání a syčivé funění každého 
jednotlivce za obecného jásotu ptactva“. K prvým zvukům pí
skavým nebo kvíkavým druží se tak zvané broušení, zvláštní to 
temný sykot znějící podle Nilssona jako „čjo-i“, podle Brehma 
spíše jako „čj-chš“, po čemž následuje tak řečené pukání, jež 
Nilsson naznačil zvuky „rutturu-ruttu-ruiky-urr-urr-urr-rrrutturu- 
ruttu-ruky“. S počátku tokající tetřívek rozčepýří všecko peří, 
vzpřímí kolmo a roztáhne vějířovitě ocas, otáčí jím brzo v právo, 
brzo v levo, křídla pak oddaluje od těla a svěsuje k zemi. Syče 
zdvihá krk do výše a skáče několika skoky prudce v před a na 
strany; po té sklání hlavu a natažený krk k zemi a maje tento 
velmi nadmutý jme se pukati, což činí často po delší dobu a roz
ličnými tony. Ježto zvuky ty jest slyšeti velmi daleko, zdá se, že 
tetřívek chce jimi přilákati slepice. To vše činí s energií, ze které 
poznáváme, že jest co nejvíce rozčilen; čím více se rozpaluje, 
tím živější činí posunky a konečně zdá se, jako by byl zšílel neb 
se vztekl. Závodí-li spolu několik kohoutů, poskytují někdy po
dívané velmi komické. Jako rozzuření kohouti domácí staví se 
proti sobě a klobajíce a škrabajíce se skáčí na sebe, až jeden 
byv druhým chopen zobákem za chochol, kus cesty vlečen a dostav 
ještě několik štilců dá se na útěk. Od tetřeva pták tento liší se 
tím, že přes své ztřeštěné chování nikdy nezapomíná své osobní 
bezpečnosti, pročež jest nesnadno k němu se přiblížiti. Střelec 
musí tedy býti již dříve než tetřívek na místě a skrýti se pod 
přístřeškem z hustého chrastí dříve zřízeným. Každý kohout 
mívá asi tři nebo čtyři družky, jež svá neumělá hnízda skrý
vají v hustém křoví; šest až dvanáct neb i více vajec, která jedna 
slepice snáší, jest barvy tmavožluté s tmavějšími skvrnami. Ro
dina zůstává pospolu až do pozdního podzimu, po čemž odděluje 
se od ní nejprve mladí kohouti a spojí se s kohouty jinými; 
v zimě lze spatřiti dlouhé řady kohoutů, kdežto slepice objevují 
se jen v malých četách.

16*
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Nikoli zvláštním druhem, nýbrž pouze smíšencem z tetřeva 
a tetřívka a tedy méně důležit jest tetřev prostřední neboli 
vrzavý (tetrao hybridus), jenž co do velikosti i zbarvení stojí 
uprostřed mezi oběma. Mimo to vyskytuje se v lesích evropských 
ještě jeřábek (tetrao bonasia), jenž asi rozšířen jest nejvíce, 
nebot vyskytuje se v okrsku sahajícím od Pyrenejí až ke kruhu 
polárnímu a od oceánu atlantského až k tichému. Než v tomto 
rozsáhlém okrsku jsou mnohé mezery, kde tento pěkný pták 
špičatým chocholem ozdobený se nevyskytuje. Létá mnohem lehčeji 
než ptáci předešlí. Vábivý hlas jeho počíná se vysokým sopránem, 
který brzo se snižuje, brzo zvyšuje a končí se trilkem někdy kratším, 
někdy delším. Roční jeřábkové vábí jsouce v hejnu pohromadě 
prostým „pi, pi, pi, p iw a to jak kohout, tak i slepice. Když 
mláďata jsou schopna páření, ozývají se jsouce ještě v hejnu zvukem, 
který lze vyjádřiti slabikou „tý“ neb „týtyw; později připojují zvuk 
třetí, tak že celé volání zní asi jako „tý, tý-tyty“ neb „tý, tý-ty te.“ 
Kohout dospělý píská si skoro jakousi písničku, kterou někteří 
pokusili se vyjádřiti slabikami „tý, tý-tyty, dyry.“ Ale volání to 
všelijak se mění a to jak na počátku, tak i na konci. S tará slepice 
liší se hlasem patrně od kohouta a ozývá se, zvláště když odlétá, 
zvuky počínajícími se velmi tichounce, čím dál tím více se sesilu- 
jícími a konečně co nejrychleji po sobě vyráženými. Leyen vyjádřil 
je slabikami „ ty ty ty tyty ty tyty ty kj ulkj ulk j ul kj ulkj u l.cc

Jeřábek nežije v mnohomanželství, nýbrž pouze jednotlivé 
páry a rodiny bývají pospolu. Kohout toká jako tetřev a tetřívek, 
leč nerejdí tak výrazně, nýbrž vztyčuje pouze peří na temeni, 
uších a hrdle a čile píská a trilkuje.

„Na ja ře u, praví Tschudi, „každý párek zvolí si své stanoviště, 
při čemž členové rodiny oddělujíce se nevzdalují se příliš od sebe. 
Slepice snáší v pohoří nikoli před počátkem května v houští lískovém 
neb dubovém neb u kamene, kde dělá si neumělé, ale velmi dobře 
skryté hnízdo, sedm až dvanáct červenohnědých, tmavě tečkovaných 
vajec zvící holubích, na nichž sedí velmi pevně, až po třech nedělích 
vylíhnou se z nich velmi čilá kuřátka, jež brzo dovedou skrývati 
se tak dobře, že téměř nelze jich nalézti. V noci a za nepohody 
hledají s počátku ochrany pod teplýma křídloma matčinýma; brzo 
však vylétají svištíce s matkou na strom, sedí těsně u ní a za- 
slechnou-li nějaký podezřelý šumot, skrčují a přitiskují se ke v ě tv i; 
po té také kohout, jenž v době sedění žil osaměle, dostavuje se 
s otcovskou zálibou k rodině.“

Potrava jeřábkova záleží kromě hmyzu, plžův a pod. hlavně 
v měkkých lupenech a bobulích, jako brusinkách, borůvkách, be- 
zinkách, ostružinách a jeřabinách, jež jeho masu dodávají příjemné 
chuti, tak že jest zvěřinou velmi oblíbenou.

Konečně třeba se tu zmíniti ještě o k u r u  a lp s k é m  (lagopus 
mutus), jenž rozeznává se od jiných kurů lesních hlavně tím, že



i prsty má úplně opeřeny. Dosahuje pouze velikosti koroptve a 
jest v létě pestrohnědý, v zimě však sněhobílý; jen na letkách 
mívá v době této několik hnědočerných čárek a péra rýdovací 
černá s bílými hranami. Pták tento jest rozšířen po Alpách a 
jiných vysokých pohořích evropských a severoasijských jakož i po 
severní Americe a Grónsku. Zdržuje se tu z pravidla na holých 
svazích horských a skalách vysoko nad hranicí stromů na blízku 
sněhu a ledu a živí se tu sporým hmyzem a pupeny ro stlin ; 
kurové žijící na Islandě a v Grónsku uchylují se v době sedění, 
aby měli lepší potravu, do krajin nižších. V zimě, když země 
pokryta jest sněhem, vyhledávají míst, s kterých vítr sníh odvál 
a vyhrabávají tu rostliny nebo požívají v největší nouzi též 
jehličí. Hlas jejich jest prazvláštní. „Za silné mlhy,“ praví Schinz, 
„nebo když má padati sníh nebo pršeti, kurové alpští křičí ne
ustále ,krégégégéégré‘ neb také ,enégéé, éné, géé1. Yábí-li však 
svá mláďata neb zoéí-li dravce, staří křičí ,gé—gé, gagéé4 a 
mláďata ,cip, cip, cip4.“ Takovýchto zvuků jiní pozorovatelé 
neslyšeli, nýbrž spíše temné a chraptivé „aác‘ provázené hrčením, 
které slovy sotva lze vyjádřiti. V květnu kurové alpští se páří 
a samička dělá si ve skrytém houští neumělé hnízdo, do něhož 
snáší 15 — 20 žlutočervených a temnějšími skvrnami pokropených 
vajec. Za tři neděle vylíhnou se mláďata, jejichž pýří jest pěkně 
pruhováno a skvrnito. Na podzim rodiny uchylují se výše a 
v zimě skrývají se ve sněhu, v němž vyhrabávají si dlouhé díry. 
V krajinách severních často veliká hejna bývají množstvím sněhu 
a mrazem nucena stěhovati se.
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B ě ž c i .

Ze vzniku obrovských ssavců, který připadá na počátek třetí 
periody útvarů zemských, lze souditi, že i u ptactva nastaly po
dobné změny; a vskutku můžeme z četných zbytků koster, které 
byly nalezeny na Novém Seelandě, dokázati, že tam kdysi žili 
obrovští ptáci s nohami podobnými sloním mimo ptáky tvarů ští
hlejších. A dosud vyskytují se na ostrovech australských, byt ni
koli největší, přece nejčetnější druhy běžců, kteří nejen peřím, 
nýbrž i tvarem těla liší se ode všech ptáků nynějších. Jednotlivá 
pýří nejsou souvislá, netvoří tedy praporu a všecko peří nabývá 
tím podoby vláknitých chomáčků. Co se týká tvaru těla, nejen křídla 
jsou zakrnělá, nýbrž i hřeben na kobylce schází úplně a s tím jest 
ve shodě též nedostatek per letkových a rýdovacích, jež jen u ptáků 
některých se vyskytují, leč jsou měkké a svislé.

A právě tato peří jsou to, jež učinila pštrosa (struthioca- 
melus) již ve starověku ptákem tak vzácným. Bělostných letkových
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a rýdovacích per tohoto ptáka ostatně černého užívalo se již v p ra
dávných dobách jakožto ozdoby, tak že není divu, je-li pštros 
v kranách, kde dříve vyskytoval se zhusta, nyní již úplně vyhuben. 
Pták tento něco přes 2 m vysoký má vysoké, šedožluté nohy, 

jež jsou porostlé jen několika štětinam i; běháky 
jsou jen napřed pokryty šupinami a mají pouze 
po dvou prstech, z nichž na vnitřním jest veliký, 
tupý a široký nehet. Též vysoký krk a poměrně 
malá hlava jsou pokryty jen jemným pýřím, jímž 
žlutočervená kůže všude prosvítá Žlutý, na konci plo
ský zobák otvírá se až pod veliké, krásné oči, na 
jejichž hořejším víčku jsou brvy. Samička jest barvy 
hnědošedé. Stepi a pouště africké a též ještě západo- 
asijské jsou domovem obrovského ptáka tohoto, 
který běhá tak rychle, že rychlí koňové nemohou 
ho dohoniti. Ačkoli pak při útěku tak kvapném

Pštros.
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roztahuje krátká křídla, přece sotva můžeme z toho souditi, že 
přispívají k rychlosti jeho běhu. P ři'to m  činí rychlostí větru kroky 
38—44 dm dlouhé, tak že po nějaký čas mohl by závoditi s vlakem. 
Na půdě zcela rovné zdržuje se nejraději, pahorkům a horám se 
vyhýbá a vyhledává jich jen tehdá, když nedostává se mu potravy. 
Z pravidla rodina zůstává po dlouhý čas pospolu a obyčejně se 
pase pohromadě osm až deset kusů, leč vyskytují se též stáda sklá
dající se z 50 až 60 kusů. Duševní schopnosti pštrosů jsou ome-

Pštrosi.

zeny, pročež ptáci ti jsou též velmi plaši a nerozvážní, ba hloupi. 
Pro bystrost jejich zraku jednokopytníci a přežívavci přijímají je 
rádi mezi sebe jako vůdce dávající jim v nebezpečí výstrahu. Po
trava jejich záleží v rozličných látkách rostlinných a hmyze, leč 
tohoto požívají pouze mláďata. Pštrosové žijí v polygamii a to tím 
způsobem, že jeden sameček mívá dvě až čtyři družky, jež snášejí 
vejce do společného hnízda v kotlině na poušti. Samička obyčejně 
nesedí, nýbrž pštros sám; onano jen výjimkou účastní se toho 
úkolu a rovněž vychování mláďat řídí sameček. Ve dne častěji opouští
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hnízdo, aby se nasytil a napil, a odcházeje přikrývá vejce pískem. 
Jedno vejce váží až l ‘/2 kg , bývá 14— 15 em zdélí a na místě nejsil
nějším 11— 12*7 em zšíří a barvy žlutavobílé. Za 45—52 dni vy
líhnou se mláďata, jež oschnuvše opouštějí s otcem hnízdo a jdou 
za potravou. Po dvou měsících narůstá jim peří téže barvy, jaké 
jest samiččino, a podržují je až do druhého roku svého života.

Ač upříti nelze, že pštros jest pták dosti hloupý, přece nezdá 
se býti pravdivým mínění, že by nemoha pronásledovatelům unik- 
nouti strkal hlavu do písku domnívaje se, ježto sám ničeho nevidí, 
ani pronásledovatel nemůže ho viděti.

Pštrosové chycení snášejí zajetí, mají-li dosti rozsáhlý prostor 
k volnému pohybu, klidně a zvykají určitému místu tak, že mohou 
nechati se o své vůli běhati sem a tam. Nejprve byli ochočeni 
v Alžírsku a též pokusy, které později byly učiněny v Evropě, 
potkaly se se zdarem a vybízely k následování. V Grenoblů choval 
je Bouteille, v Madridě Graells a v některých zahradách zoologi
ckých docílilo se aspoň toho, že pštrosové nesli a seděli.

Nádherná péra pštrosí jsou důležitým předmětem obchodu a 
jest potřebí značného množství pštrosův, aby nabylo se jen libry 
tohoto lehkého zboží. Teprv sedmdesát až devadesát kusů váží as 
libru a jeden pták poskytuje sotva vice než tucet per, ježto všech 
per nelze upotřebiti. Čím tenčí jest osten a čím delší a jemnější 
pýří, tím dražší jsou péra; za kilogramm nejlepších bílých per 
křídelných platí se již v Sudaně 1000— 1200 marek, kdežto za 
drobnější bílá péra letková a kostrčná dostává se sotva čtvrtina 
této sumrny. Ve dřívějších stoletích péra pštrosí dovážela se vý
hradně přes Saharu, kmenové sousední dodávali je karavanám, 
jež dopravovaly je do měst ležících při moři středozemním. Tam 
od 13. stol. kupovali je Pisané a Janované a od nich péra pštrosí 
dostávala se do Evropy střední, kde zdobila hrdé hlavy purkrabyň 
a bohatých obchodnic.

Per velmi pěkných poskytuje též americký pštros pam- 
pový neboli nandu (rhea americana), leč k perům pštrosa afrického 
nelze jich ani z daleka přirovnati; i nejlepší z těch, kterých užívá 
se jako ozdoby, nejprve se pálí a většina svazuje se ve chvosty 
nebo používá se jí jako látky, ze které hotoví se koberce. Přes 
to však obchod s nimi jest dosti výnosný, pročež v době novější 
nandu počal chovati se s úspěchem v zajetí. Stepi a světlé lesy la- 
platské a patagonské jsou domovem pštrosa tohoto, jenž od svého 
afrického příbuzného liší se hlavně tříprstýma nohama a opeřenou 
hlavou a krkem. Též scházejí mu veliká péra ocasní a běhy jsou 
napřed a vzadu pokryty štítky; zobák jest šedohnědý. Každá ro
dina skládá se ze samečka a šesti až sedmi samiček, ale též vice 
rodin spojuje se ve stáda čítající šedesát i vice kusův. Od rodiště 
svého nanduové vzdalují se zřídka přes dvě anglické míle, jak Bok- 
king to pozoroval na nanduovi poraněném, leč brzo vyléčeném.
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„Na podzim nandu vyhledá si břehů říčních roštím porostlých neb 
úžiny, kde jest hojnost bobulí myrtových a jiných, neb zalétá tam, 
kde není křovin, do lesů bodlákových, které jsouce největší obtíží 
jak cestovatelům, tak i dobytkářům pokrývají nyní v pampách 
mnoho čtverečních mil a rok od roku se šíří. Původci jich jsou 
prví španělští osadníci, kteří pěstujíce se zálibou bodláky jako 
rostlinu kuchyňskou a zahradní sem je nasázeli. V zimě pták 
mešká rád na takových místech, na kterých obyčejně pasou se 
stáda, poněvadž tam tráva bývá vždy kratší a proto útlejší.

I nandu běhá tak rychle, že unaví a zmate i nejlepšího koně, 
ježto nejen střelhbitě uhání, nýbrž s podivuhodnou rychlostí dělá 
též okliky. V době páření jeví se nad míru čilým, pohybuje se ve 
dne i v noci; za sucha odpočívá jako všecka zvěř a dobytek v po
ledne tři až čtyři hodiny, nahradí si však čas ten, ač jest pravým 
živočichem denním, v občerstvujících nocech. Obyčejný krok jeho 
jest zdélí 50—60 em; když klusá maje křídla stále nadzdvižena, 
dělá kroky až metrové, jsa pronásledován žene se ku předu skoky 
zdélí Vj 2 m a pohybuje nohama tak rychle, že jednotlivých kroků 
již nelze rozeznati. Často uprostřed běhu odbočí náhle od rovného 
směru v úhlu 25— 30°, při čemž jedno křídlo vysoko nadzdvihuje 
a druhé přitiskuje, a uhání opět úžasnou rychlostí rovným směrem 
dále. Trhliny 3 m zšíří přeskakuje snadno potřásaje při skoku na 
okamžik křídloma; strmým však břehům vyhýbá se, ježto vylézti 
na ně jest mu obtížno.

Smysly nanduovy jsou mimo chut bystré a schopnostmi du
ševními pták tento vyniká nad svého afrického příbuzného. Jsa 
chytrým pozorovatelem vpravuje se snadno do rozličných okolností. 
Kde není osadníky znepokojován, stává se tak důvěrným, že p ři
družuje se ke koním a skotu, k lidem pak a psům potud, co by 
se vyhnul z cesty. Spatří-li zástup Indiánů, poděsí se velice a prchaje 
běží co nejrychleji po několik hodin. V končinách vzdálených, ve 
kterých zřídka uvidí člověka, bojí se jezdce, leč nikoli pěšího, 
i zdá se, jako by tohoto nedovedl oceniti. Myslivec, který plaze se 
po rukou a nohou po větru dostane se co možná blízko ke stádu 
nanduův a pak leže na břiše mává šátkem sem a tam, vzbudí 
brzo pozornost ptáků; neboť jsouce velmi zvědavi nemohou odolati, 
aby nepřesvědčili se o zjevu jim neznámém. Ovšem jsou při tom 
stále nedůvěřivi, leč zvědavost jejich zvítězí a myslivec pozoruje 
brzo, kterak celá společnost s kohoutem v čele, s krky nataženými 
a opatrně si vykračujíc se blíží. Při tom přecházejí sem a tam, 
zastaví se na chvíli, ba též se pasou; nepozbude-li však myslivec 
trpělivosti, přiblíží se konečně přec až na několik kroků.

V době páření kohout shromáždí kolem sebe tři až sedm 
slepic a zažene jiné kohouty ze svého okrsku. Před samičkou pro
vádí prazvláštní tance. Svěšuje rozpjatá křídla, kráčí sem a tam, 
někdy počne také náhle neobyčejně rychle utíkati, učiní s podivu



hodnou hbitostí tři až čtyři skoky za sebou, po čemž zmírniv běh 
vykračuje si hrdě dále, sehne se poněkud a počíná starou hru 
znova. Při tom ozývá se přitlumeným řevem jevě vůbec v každé 
příčině veliké rozčilení. Na svobodě osvědčuje za okolností těch 
srdnatost a bojechtivost pouze vůči jiným samečkům; v zajetí na
padá svého hlídače neb vůbec každého, koho zná, pokouší se za- 
saditi jim rány zobákem a vyhazuje někdy také jako pštros africký 
silně nohama.“ Hnízdo jeho záleží jako u tohoto v kotlině, do 
které samičky snášejí vejce společně. Tato jsou velikosti rozličné 
jsouce zvící vajec husích neb dosahujíce po délce průměru až 13em; 
bývají na půdě nažloutle bílé a nelesklé zdobena zelenavě žlutými 
tečkami. Sameček sedí na nich sám a za 39 dní vylíhnou se 
z nich mláďata, jež jsou porostlá šedým pýřírn s tmavými čarami 
podélnými a rostou neobyčejně rychle. Za tři až čtyři měsíce na
roste jim peří špinavě žlutošedé.

Jako jeho africký příbuzný nandu mešká rád ve společnosti 
větších ssavců, jako mezi jeleny pampovými, vikuňami a j .;  živí 
se rostlinami a hmyzem. Gauchové a Indiané loví jej koňmo po
valujíce jej házecími kulemi na provazech upevněnými nebo štvouce 
jej psy. Maso ptáků starých jest poněkud houževné, kdežto ptáci 
mladí poskytují masa velmi chutného.

Též v Austrálii žije pštros, který nazývá se em u  (dromaeus 
Novae Hollandiae). I tento pták má po třech prstech na nohou 
jasně nahnědlých, leč běhy jsou pokryty malými, vzadu ostrohran- 
nými štítky a péra jsou dlouhá a úzká. Křídla jsou tak malá, že 
zevně sotva lze je spozorovati. Svrchní část těla jest hnědá, spodní 
světlejší, zobák jako tmavý roh. Stepi novoholandské a tasmanijské 
jakož i tamější pahorkatiny řídkými lesy porostlé jsou domovem 
tohoto více klidného, na útěku však přece velmi rychlého ptáka, 
který bohužel již také stává se čím dál tím vzácnějším, v zajetí však 
rozplemeňuje se ještě snadněji nežli pštrosové předešlí, tak že před 
úplným vymřením jest as zabezpečen a Austrálii aspoň tento jeden 
pravý pták pštrosovitý bude zachován.

Austrálie totiž, byť ne právě Nové Holandsko, přece Nový 
Seeland zdá se býti vlastním původním domovem ptáků pštroso- 
vitých. Tu nalézají se ony obrovské kosti ptačí, které většinou bý
vají ještě naplněny čísem, z čehož lze souditi, že ptáci, kterým 
náležely, vymřeli teprve v době novější. Uvážíme-li, že Maoriové, ny
nější domorodci novoseelandští, sami teprv se přistěhovali do svého 
nynějšího domova, což bezpochyby stalo se také teprv as před čtyřmi 
sty lety, že obrovští pštrosi byli jejich jedinou masitou potravou 
a jsouce stále horlivě loveni konečně úplně byli vyhubeni, nezdá 
se býti tak pravdě nepodobným to, co vypravují plavci američtí, 
kteří prý na pobřeží novoseelandském ještě na počátku tohoto 
století viděli takového obrovského pštrosa, který byl as 4 m zvýší. 
Vždyť kostí ptáka, kterého věda nazvala dinornis giganteus, a který,
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jak z nich lze souditi, byl přes 3 m zvýší, bylo nalezeno značné 
množství a též zachovaly se zbytky vajec, ze kterých vysvítá, že 
celé vejce bylo 34 em zdélí a 25 em zšíří. Též zachovaly se četné 
úplné kostry jiného pštrosa, kterýž u tuzemců dosud jest znám 
pod jménem moci (palapteryx ingens). Byl asi zvýší pštrosa afri
ckého, ale těla mnohem mohutnějšího, jakož vůbec ze všech těch 
kostí ptačích lze souditi, že ptáci, kterým náležely, byli silnější a 
neohrabanější; též měli nohy poměrně mnohem kratší nežli pštros 
africký. — Také na ostrově Madagaskaru bylo nalezeno obrovské 
vejce 33 em zdélí a 24 em zšíří a zachovalo se jich takové množství 
a tak úplně, že tuzemci jich používají i jako nádob. Bohužel na
lezly se tam dosud jen zlomky kostí, které náležely ptákům pštro- 
sovitým (na př. kost holenní 60 em dlouhá) a jistě souvisí s oněmi 
obrovskými vejci.

Druhá skupina ptáků pštrosovitých má za hlavního zástupce 
kasuara prílbovitého (casuarius galeatus), jenž žije na ostrově 
Ceramě a má na Nové Guinei a ostrovech sousedních celou řadu 
příbuzných. Ptáci tito mají poměrně krátké, leč velmi silné nohy 
s třemi prsty, z nichž prostřední jest opatřen velmi dlouhým, 
rovným nehtem. Od kořene zobáku, jenž podobá se slepičímu, táhne 
se až k záhlaví přílbovitý výrůstek kosti čelní, který pokryt 
jest rohovitou hmotou. Peří podobá se chlupům, ježto jednotlivá 
pýří jsou od sebe velmi vzdálena; per rýdovacích pták tento nemá. 
Barva peří jest černá, na hrdle a po stranách krku tmavomodrá, 
v zášijí červená, hlava po stranách holá a zadní část její zelená. 
S přední části krku visí dva modré, červeně ovroubené laloky.

Kasuar žije v nej hustších lesích na místech co možná skry
tých a jest velmi plachý. Oni kasuaři, kteří dovážejí se do Evropy, 
bývají ovšem dosti krotcí a přítulní, leč to jsou ptáci, které tu 
zemci jako mláďata chytili a odchovali. „Chůzí kasuaři liší se 
značně od pštrosův ostatních. Neběhají, nýbrž klusají a to držíce 
tělo vodorovně, při tom provětrávají si také obyčejně prodloužená 
péra kostrční a vypadají takto vzadu vyšší než napřed. Jednotlivé 
kroky činí nehrubě rychle za sebou a tak klusajíce neujdou po
měrně daleko; dá-li však se kasuar vskutku na útěk, uhání úžasně 
rychle, zatáčí se všelijak s podivuhodnou hbitostí, též vyskakuje 
kolmo vzhůru do výše as plove výtečně. Hlas jeho podobá
se slabému, hluboko z hrdla vycházejícímu „hu, hu, hu.“ Zvukem 
tím vyjadřuje vždy, že jest v dobrém rozmaru, neboť podrážděný 
kasuar funí jako kočka neb sova. Ze smyslů zrak jest rozhodně 
nejdokonalejší a po něm vyvinut jest nejvíce sluch; leč i čich zdá se 
býti dosti bystrým. Duševními vlastnostmi kasuar neliší se právě ve 
svůj prospěch od příbuzných. Jest sice mnohem chytřejší, ale také 
rozhodně zlomyslnější nežli pštrosové ostatní. Každý neobvyklý 
zjev rozčilí jej, ne-li poděsí tou měrou, že až zuří. Tu pak ničeho 
nedbaje vrhá se na protivníka, který jej dráždí, necht to jest člověk



nebo zvíře, skáče zuřivě na něj a hledí ho poraniti jak zobákem, 
tak i ostrými drápy. Právě tak tváří se v době páření.“ Živí se 
rostlinami a plody, ale potravy živočišné zcela neodmítá. O jeho 
rozplozování nemáme dosud dostatečných zpráv.

Jedním z nejpodivuhodnějších zjevů mezi ptactvem jest pštros 
slukovitý neboji k m  (apteryx australis) teprv od počátku tohoto
století známý. Žije na Novém Seelandě a podobou svou, zvláště

kratšíma, leč velmi silnýma 
nohama upomíná na vyhy
nulé obrovské pštrosy tamější.

Jest však jen o něco 
větší než kur domácí a po
rostlý jednoduchými kopina- 
tými pery, jež zakrnělá k ří
dla pouze 6 em dlouhá úplně 
zakrývají. Ocasu nemá a tak 
vzpřímené tělo vypadá velmi 
podivně, jako bychom měli 
před sebou postavu zahale
nou od krku až skoro ke
kolenům v šedohnědý, tmavě 
čárkovaný šat. Nejpodivnější 
však jest dlouhý, slučímu po
dobný, u kořene silnými ště
tinami obrostlý zobák, jenž 
má chřípě až u samého konce. 
Tohoto zobáku kivi používá 
též jako sluka, neboť jako 
této a mnohým ptákům po
břežním jest mu velmi jem 
ným ústrojím hmatacím, 
které zarývá do země hle
daje larev a červů, jež pak

Kasuar přílbovitý. zvolna v>'tahuje, aby jich ne-
přetrhl. Na silných nohou 

má tři silné prsty přední a jeden zcela krátký zadní, jenž záleží 
skoro jen v silném nehtu.

Lze si pomysliti, jaký podiv vzbudil podivuhodný pták tento, 
když jeho kůže byla r. 1812. poprvé přivezena do Evropy, a uply
nulo ještě mnoho let, než byl vědecky popsán a přes svou rozdílnou
podobu vřaděn mezi ptáky pštrosovité. Mezitím však byl několikrát 
přivezen živý do Evropy a na Novém Seelandě bylo objeveno ještě 
několik druhů ptáka tohoto, jenž tak dlouho byl neznám z té p ří
činy, že žije velmi skrytě. Ve dne totiž bývá skryt v dutinách 
stromů, pod kořeny a na podobných místech a vylézá odtud pouze 
v noci, aby hledal potravy. Tu lze jej jakožto ptáka výhradně
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nočního světlem pochodně snadno oslniti a tak pomásti, že může 
chytiti se do ruky neb usmrtiti hplí. A to také tuzemci horlivě 
činili a v některých krajinách vyhubili již ptáka tohoto zcela, tak 
že mnohý Evropan již marně ho hledal. Přírodopisec Ferdinand 
Hochstetter, jenž r. 1857. účastně se výpravy kolem světa vystoupil 
na Novém Seelandě, aby tam konal bádání zvláště geologická, a 
později také vydal spis o obrovských ptácích na ostrově tom vy
hynulých, vypravuje: „Jakožto krajiny, ve kterých kivi jest prý

K i v i .

ještě častý, byly mi označeny Little Barrier, malý, hustě zalesněný, 
zcela neobydlený ostrov v zálivu Haurakijském u Aucklandu, a 
lesnaté, málo obydlené horské hřbety mezi mysem Palliserským a 
východním na jihovýchodní straně ostrova severního. Ostrov onen, 
jenž záleží v hoře asi 700 m vysoké, jest přístupen pouze tehdá, 
když moře jest zcela klidno, a že vyskytuje se na něm pták bez- 
křídlý, nasvědčuje tomu, že kdysi souvisel s pevninou protější. 
Domorodci, s kterými setkal jsem se v Collingwoodě u zálivu 
Goldenského, vydali se majíce přislíbenu odměnu pěti liber šter- 
linků na lov ptáka toho a přinesli mi také již po třech dnech
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dva živé pštrosy slukovité, samečka a samičku, které chytili blízko 
prameniště Rocky- a State-Riveru ve výši asi 1000 m nad hla
dinou mořskou. Když Skeet r. 1861. zkoumal pohoří mezi řekami 
Takakou a Bullerem v provincii Nelsonské, setkával se na travnatém 
břehu horském na východní straně Owen-Riveru s kivii tak často, 
že pomocí dvou psův ulovil každé noci patnáct až dvacet kusů. 
On a lidé jeho živili se masem ptáků těchto.“ Co se týká způ
sobu života, platí to, co víme o kiviovi, as o všech pštrosech slu- 
kovitých, o nichž týž přírodopisec p rav í: „Jsou to ptáci noční, kteří 
ve dne meškají v děrách podzemních, nejraději pod kořeny ve
likých stromů lesních a pouze v noci vycházejí hledat potravy. Ta 
záleží ve hmyze, larvách, červech a semenech rozličných rostlin. 
Žijí po párech a umějí neobyčejně rychle běhati a skákati. Psi a 
kočky jsou vedle člověka jejich nejnebezpečnějšími nepřáteli.“ 
Rychlost běhu jest kiviovi jakousi náhradou za křídla. V noci 
pták tento pohybuje se velmi tiše a opatrně. Zastaví-li se, přitáhne 
krk a pak vypadá zcela kulatý. „V postavení tomto,“ praví Buller, 
„mnohdy hledí opříti se koncem zobáku dotýkaje se jím půdy. 
Vyrušíš-li jej ve dne, zívá často a zakřiví při tom čelisti daleko 
otevřené způsobem prazvláštním ; jsa podrážděn vztyčí tělo, zdvihne 
jednu nohu až ke hrudi a mrští svou jedinou, leč nikoli tak ne
patrnou zbraní obrannou v před právě tak rychle jako hbitě . . . 
Slídě po potravě neustále šustí nozdrami, jako by čenichaje chtěl 
větřiti; není však zjištěno, zdali jest při tom veden hmatem aneb 
čichem; spíše zdá se, že oba smysly jsou činný současně ... Po- 
zorovati kivia na svobodě, jak chytá červy, jimiž hlavně se živí, 
jest velmi zajímavo. Pták pohybuje se při tom velmi málo, strká 
však neustále dlouhý zobák do kypré půdy, většinou až po kořen 
a hned po té vytahuje jej bud s červem koncem jeho pevně se
vřeným nebo pohybuje hlavou zvolna zpět, při čemž tělo nikterak 
se nenamáhá. Nikdy nevytahuje chyceného červa rychle ze skrýše, 
nýbrž užívá vší možné opatrnosti, aby ho nepřetrhl. Když konečně 
dostane jej ven, mrští jej náhle do tlamy a spolkne. Mimo to po
žívá rozličného hmyzu, bobulí a též polyká drobné kaménky.“ Sa
mička snáší, jak  se zdá, pouze jedno vejce, jež jest poměrně veliké 
a barvy bílé; většinou sedává na něm sameček, ale podle zprávy 
tuzemců samička pokrývá je též mechem a listím a as za šest 
neděl vylíhne se z něho následkem tepla hnilobou sé vyvinujícího 
mládě.

Ptáci brodiví.
Řád ptáků brodivých vyznačuje se poměrně dlouhýma, tří- 

prstýma nebo čtyřprstýma nohama, obyčejně dlouhým zobákem, 
krátkým ocasem a dlouhým a tenkým krkem. Prsty u nohou bý
vají jen zřídka spojeny blanou plovací, obyčejně pouze u kořene
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jsou malé blánky nebo zcela scházejí. Potravy ptáci tito hledají 
si většinou v půdě bahnité. Létajíce mívají nohy nataženy do zadu, 
kdežto ptáci ostatní přitahují je k tělu. Mláďata obyčejně hned po 
vylíhnutí opouštějí hnízdo; pouze mladí jeřábi a čápi zůstávají 
v něm, až jsou k letu způsobilí. Většinou jsou to ptáci tažní, 
velmi rozšíření a dosti schopní.

K prvé čeledi ptáků brodivých patří kulici, mezi nimiž jest 
jedním z nejpozoruhodnějších ústřičník obecný (haematopus 
ostralegus). Dosahuje as 40 em délky, jest na hlavě, krku, přední 
části hřbetu, křídlech a ocase černý a vespod bílý. Též dolejší část 
per rýdovacích a veliká skvrna na křídle jsou bílé, zobák a nohy 
červené. Zvláštního tvaru jest dlouhý zobák; jest rovný, velmi 
stlačen, napřed klínovitý a tvrdý. Že jest ptáku dobrou zbraní, 
lze si domysliti a proto ústřičník také zaujímá mezi ptáky pobřež
ními vynikající místo; též dává vždy znamení k útoku, objeví-li 
se nějaký vetřelec. Severní pobřeží mořská jsou jeho domovem, 
od kruhu polárního až na jih do Španěl pták tento vyskytuje se 
všude, na mnohých pobřežích u velikém množství. Při pobřeží 
moře severního a baltického jest ptákem tažným, na Islandě však 
stěhuje se pouze od břehu severního k jižnímu, ježto mešká tam, 
kde proud zálivný svlažuje břeh mořský, a když moře zamrzne, 
jest nucen stěhovati se jinam. Na pobřeží připomenutá vrací se 
z krajin jižních v březnu a tu nastane tam život obzvláště čilý, 
neboť ústřičník jest pták velmi neklidný, stále se pohybuje jak po 
zemi, tak i ve vzduchu a jeho zvláštní, prodloužený a hvízdavý 
křik jest tu slyšeti neustále. Nejčastěji ozývá se zvuky „hyip“, 
jež někdy počíná prodlouženým „kvírrrrr“ a mnohdy také vyráží 
krátce, tak že znějí jako „kvik, kvik, kevik, kevik.“ Když 
v době páření boj samečkův o samičky jest rozhodnut, ústřičník 
vyluzuje překrásné trilky, jež poněkud zmírňují strašlivý účinek 
hřímavého příboje. Že pták tento nazývá se ústřičníkem, není způ
sobem jeho života odůvodněno, neboť ústřic nepožívá, ovšem však 
drobných měkkýšů neb někdy též větších mlžů, kteří byli vymrštěni 
na břeh, leč lastur sám otvírati nemůže. Za příležitosti připravuje 
též některého raka neb rybku svým zobákem jako nůž ostrým pro 
svůj úzký jícen. V polovici dubna můžeme z jasných trilků, které 
samečkové neustále vyluzují, souditi, že hnízdo již jest hotovo; 
toto záleží ovšem jen v mělké kotlince v písku vyhrabané. Dvě 
neb nanejvýše tři vejce poměrně velmi veliká jsou na půdě slabě 
nahnědle rezavožluté zdobena jasně fialovými nebo tmavě šedo
hnědými tečkami, skvrnami, kaňkami, čárkami, klikatinami a j .;  
samička vysedí je za tři neděle. Mláďata již v útlém mládí plo- 
vouce a ponořujíce se dovedou uniknouti hrozícímu nebezpečí.

Uvnitř pevniny, kde ústřičník i v době tahu objevuje se jen 
velmi zřídka, zastupují jej na písčitých březích řek a jezer, na 
úhorech a pustách malí kulici (charadrii), jejichž jasné, často



melancholické hvízdání zvláště večer oživuje opuštěnou krajinu 
způsobem podivuhodným a mnohým lidem jest známější než oni 
šedohnědí, velmi rychle běhající ptáci sami.

Obecně známa však jest č e jk a  (vanellus cristatus), jež pro 
svou pěknou postavu a zbarvení, půvabné a zároveň komické po
hyby a libé zvuky, které vydává na jaře rychle a půvabně vzná
šejíc se ve vzduchu nad vlhkými lučinami, jest miláčkem všech 
milovníků ptactva. Patří k nejpěknějším z našich ptáků brodivých. 
Hlava, zobák, přední část krku a hrudi a polovice ocasu jsou leskle
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Čejka.

černé, zášijí jest tmavozelené a třpytí se nachově neb modře ; krk po 
stranách, dolejší část hrudi, břicho a hořejší polovice ocasu jsou 
sněhobílé. Na zadní části temene jest chochol vzhůru zahnutý, 
jenž skládá se z dlouhých per, nohy jsou tmavočervené.

Čejka jest rozšířena po celé Evropě a Asii; všude, kde jen 
jest nějaká louka neb větší slatina, usazuje se a tak jest letním 
hostem všude známým, který se skřivany a špačky zvěstuje počátek 
jara, při čemž dosti často trpí pozdními mrazy a chumelicemi tak, 
že nezřídka na tisíce jich zahyne. Ale těchto pohrom a utrap za
pomíná brzo a vydávajíc jasné, veselé zvuky hvízdavé činí ve 
vzduchu své podivuhodné, o neobyčejné hbitosti v letu svědčící 
zatáčky, jimiž baví též sedící samičku. Louky a močály jsou hlavní 
živly čejčiny a u velikých řek neb na břehu mořském pták tento
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mešká jen tehdá, když s nimi hraničí bažinaté louky, neb o tahu, 
kdy nemůže si vybírati a musí spokojiti'se tím, co se jí naskytne. 
Lučinám krátkou travou porostlým, na kterých jest dosti vody, dává 
za všech okolností přednost, neboť skrývati se v trávě není zvyklá.

Kdo měl někdy příležitost stráviti jasné jitro jarní na blízku 
louky čejkami poseté, ten jistě zachová dlouho v paměti jejich ve
selost a čilost. Ježto čejka raději létá než běhá, koná i rozličné 
hry, kterými hledí získati si přízeň samiččinu, nejraději letmo a 
jest velmi zajímavo pozorovati ony mnohé komplimenty a kotrmelce, 
které letíc činí, při čemž její „kivit“ něžně znějící znamená ná
klonnost, prudce však jsouc vyráženo hněv a nevrlost. „Když sa
mička v malé kotlince zemní se přikrčila,“ praví Liebe, „sameček 
vrhá se konečně blíže ní k zemi, leč nejde nikterak vždy hned 
k ní, nýbrž pokukuje na ni zvláštním způsobem, poskakuje brzo 
v právo, brzo v levo, vždy po malých přestávkách, prve než zastaví 
se docela, a činí při tom pohyb, který na vlas podobá se hlubokým 
poklonám. Nyní samička se rozčiluje, zdvihne se poněkud na patách, 
pohybujíc lehce ocasem kolébá se sem a tam a vydává při tom 
polohlasitý, dosti nepříjemně znějící, krákoravý zvuk, kterým, jak 
se zdá, samečka povzbuzuje. Ten přiblíží se nyní a vyjevuje své 
něžné city tím, že přiběhne k samičce o několik kroků blíže, 
stane, po té stéblo sítin, stonek trávy neb něco podobného uchopí 
zobákem a mrští na záda, kteroužto hru pak opakuje častěji.“ 
Vábivým hlasem jest připomenuté „kivit“, jež jsouc brzo vice, 
brzo méně sesilováno nebo prodlužováno znamená vždy něco jiného; 
výrazem strachu jest „chreit“ a křik v době páření záleží v řadě 
zvuků těsně souvisících, kteréž asi lze vyjádřit! slabikami „chéh, 
kverkhoit, kivit kivit kivit kivit.“ Zvuky ty čejka vydává jen letmo 
provázejíc je rozmanitými kejkli.

Hnízdo mívá na suchých místech vlhkých polí a luk v ko
tlince, kteráž, ač ne vždy bývá vystlána jemnými stébly a kořínky. 
Čtyři hruštičkovitá vejce jsou na půdě olivově zelené neb nahnědlé 
zdobena temnějšími, často černavými tečkami, kaňkami a čárkami 
a leží vždy v kruhu obrácena jsouce špičkami dovnitř; samička sama 
na nich sedící udržuje je vždy pečlivě v pořádku. Za šestnácte dní 
vylíhnou se mláďata, jež samička brzo odvede z hnízda.

Potrava čejčina záleží hlavně, jak se zdá, v žížalách a mimo 
to také v larvách brouků všeho druhu, plžích vodních a malých 
plžích pozemních.

U nás čejčina bývá nehrubě pronásledována, poněvadž maso 
její považuje se právem za nechutné; Jihoevropané však jsou jiného 
mínění a pronásledují čejky, když na zimu tam přiletí, tak horlivě, 
jako by to byly sluky. Vejce čejčí pokládají se i u nás za lahůdku.

V zajetí čejky vpravují se, zvláště mladé, velmi záhy, stávají 
se velmi krotkými a přítulnými, berou ošetřovateli potravu z ruky 
a též ho doprovázejí.

M alý Brehm . II. 1 7



Čeleď ptáků slukovitých obsahuje asi sto dvacet druhů, které 
jsou rozšířeny po celé zemi. Vyznačují se dlouhým, tenkým, měkkým 
a ohebným zobákem bez ostrých okrajův. Ocas bývá z pravidla klí- 
novitý neb silně zaokrouhlený. Tvar noh jest velmi rozmanitý; tři 
přední prsty jsou u některých druhů spojeny krátkými blanami 
plovacími, prst zadní jest krátký neb úplné schází.

Vzácnou zvěřinou jest sluka otavní neboli bekasina (gal- 
linago scolopacina), pták to 28 em zdélí, šedohnědý, temněji skvr
nitý a čárkovaný, vespod bílý, s šedýma nohama a černým zobákem. 
Meškajíc ve všech bažinách a slatinách jest v severním Německu,
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Sluky otavní.

kam v březnu vrací se ze svého zimního obydlí a odkud v polovici 
srpna zas odlétá, všude známa. Chodí dosti hbitě a létajíc opisuje 
hned po vzlétnutí několik klikatých čar, při čemž vydává obyčejně 
své chraptivé „kéč, kéč“ a pak žene se rovně. Na vhodných ba
žinách mnoho párků hnízdívá těsně u sebe a sameček počíná značně 
dříve, než samička počne snášeti vejce, své zábavné hry milostné. 
„Vznese se ,“ praví Naumann, ;,se svého místa v zeleném bahnisku 
obyčejně jako blesk letě s počátku šikmo, pak čarou točitou vy
stupuje, zvláště za jasného počasí, tak vysoko, že jen dobré oko 
pozná v něm ptáka. V takovéto výši prohání se po té třepetaje 
se v kruhu a maje křídla zcela rozpjatá a tiše ležící vrhá se odtud 
v oblouce kolmo dolů a pak zase vznáší se vzhůru a to tak prudce, 
že při takovémto obloukovitém letu konce dlouhých letek pohybujíce
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se chvějí a tak vzbuzují zvuk třeslavý, řehtavý, bzučivý, vrčivý 
nebo bručivý, který podobá se velice mekotu kozímu. Tím mocným 
a rychlým letem obloukovým pták dostal se zase do předešlé výše, 
kdež opět třepetaje křídloma několikrát zakrouží, aby nabyl sil 
k novému obloukovému sletění a spojenému s ním bzučení, bru
čení, mečení nebo pod., kteréž ihned provede. A tak krouží dále 
vodorovně a to na malém prostoře a střídavě vrhá se kolmo v oblouce 
a mečí často čtvrt, ba i půl hodiny, při čemž třeba ještě podo- 
tknouti, že zvuk ten trvá o málo déle dvou vteřin a že opakuje se 
s počátku v mezerách mezi šesti až osmi, později však, když počne 
sil ubývati, mezi dvaceti až dvaceti pěti vteřinami. Nejlépe lze jej 
znázorniti slabikami „dududududududu“ co nejrychleji vyslovenými 
Ježto pak sameček koná podivné ty kejkle nejen za večerního a 
ranního soumraku, nýbrž nezřídka též ve dne a to vždy při po
časí zcela jasném a tichém, bystrému zraku ovšem není nesnadno 
pozorovati zcela zřetelně vířivě vrčivý pohyb konců per letkových 
při onom prudkém vznášení a snášení se ptákově i přesvědčiti se
0 tom. že zvuky pouze tím se vzbuzují a nikoli hrdlem ptákovým.“ 
V době novější však pozorovatelé shodují se v tom, že mečivé 
zvuky ony působí nikoli letky, nýbrž péra ocasní. Ony namáhavé 
kejkle sameček provozuje z pravidla tak dlouho, až samička něž
ným voláním pobídne jej k návratu, po čemž onen prudce spustí 
se do trávy. Samička snáší obyčejně čtyři vejce, jež na půdě špi
navě neb zelenavě olivově žluté a také slabě šedozelené znamenána 
jsou šedými skvrnami spodními a hojnými velikými skvrnami svrch
ními i tečkami barvy zelenavé neb červenavé a černohnědé. Za 
patnácte neb šestnácte dní vylíhnou se z nich mláďata, jejichž 
pestré pýří již za osm neb deset dní vymění se za pozdější roucho 
mladické.

Značně větší jest sluka lesní (scolopax rusticóla), pták to 
svrchu rezavohnědý s černými a hnědavobílými pruhy příčními, 
vespod šedavožlutý a hnědě vlnitý. Žije v nížinách lesů listnatých
1 jehličnatých, které jsou přerušovány místy křovinatými a slatina- 
tými. Kde pod olšemi, vrbami a osykami nahromadilo se na holé 
zemi staré listí, kde jsou mladé jedle, jejichž větve sahají až 
k zemi, kde ostružiny, šípek a jiná křoví hustě pokrývají půdu, 
tu ve velikých lesích nehledáme jí nadarmo. Její roucho přiměřeno 
jest okolí, pročež skrýti se není jí těžko. Létá dobře, ale nerada 
a když byvši vyplašena vyletí, vždy velmi brzo padá do křoví nebo 
vrací se také opisujíc veliký oblouk zase na místo, odkud vyletěla. 
Obyčejně spoléhá na to, že se skryje. „Naše sluka lesní,11 praví 
Naumann, „jest nad míru bázlivá, nedůvěřivá a placha; proto ve 
dne nikdy nesedí na místě neskrytém a je-li pronásledovateli nu
cena snésti se na šíré pole, přikrčuje se v témž okamžiku tělem 
k zemi a leží tu tiše, až nebezpečí mine; tu ihned zas odletí 
do nejbližšího lesa, aby tam rovněž ihned za starým pněm, mezi

17*
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kořeny stromů neb také jen mezi starým listím přikrčila se k zemi 
aniž vlastně někam zalezla neb se skryla. Toto přikrčování se jest 
ležení na hrudi a břiše s nohama k tělu přitaženýma, krkem vta
ženým, hlavou dosti skloněnou a se zobákem o zemi opřeným. 
V této poloze, když sebou ani nepohne, barva peří poskytuje jí 
vždy bezpečné ochrany proti slídivému zraku jejích nepřátel, ježto 
svému obyčejnému okolí, suchému listí, dříví a pod. podobá se 
tak velice, že obrysy jejího těla s ním splývají, a přikrčena jsouc 
ke starému pni jest zcela podobna kusu ulomené kůry neb vyční
vajícímu kořeni. Na takováto místa zalétá skoro vždy tak jistě, že

Sluka lesní.

mohli bychom domnívati se, že zná onu podobnost, pročež právě 
sem padá a vyhýbá se místům jiným, která jsou porostlá travou, 
zeleným mechem a j., poněvadž tu bylo by mnohem snáze ji spo- 
zorovati. Jest vskutku velmi nesnadno i zraku nejbystřejšímu a 
nejvycvičenějšímu spozorovati sluku ležící mezi starým křovím neb 
suchým listím .“ Tak obyčejně po celý den leží v úkrytu, jejž opouští 
za soumraku večerního, kdy navštěvuje široké lesní cesty, lesní 
lučiny, větší místa travou porostlá, bažinatá místa na blízku lesa, 
ba i blízká vlhká pole, hlavně však pastviny, které s lesem hra
ničí neb jím se táhnou. Sem padši hledá potravy, až setmí se 
úplně, a za soumraku ranního jest opět činná. Žížaly, drobní plži, 
brouci a larvy jsou její potravou, jíž dosahuje způsobem zvláštním.
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Dlouhý zobák svůj strká pod listí na zemi ležící, obrací jako pákou 
jednotlivé hrsti a probodává je zobákem tak, že tento často vniká 
do nich až po chřípě; jest tak citliv, že pták živočichů, kterými 
se živí, ani nepotřebuje viděti. Tak sluka slídíc po potravě zarývá 
zobák též do vlhké, měkké půdy, pokud jeho měkkost a ohebnost 
to dovoluje. Vůbec obyčejně zaměstnává se dlouho na jednom místě 
a z pravidla neběhá sem a tam, nýbrž létá, když na jednom místě 
již ničeho nenalezne, na druhé. To lze za soumraku z úkrytu snadno 
pozorovati. Ve dne vede si zcela jinak; tu plíží se v úkrytě, jehož 
o své ujmě neopouští, a tím méně vylétá hledat potravy.

Domovem sluky lesní jest celá Evropa a Asie, kde pták tento 
jest Rozšířen dosti stejnoměrně, pokud tu jsou lesy a slatiny. 
Evropské sluky lesní stěhují se v podzimu do severní a střední 
Afriky, asijské do východní Indie a ještě dále na jih ; v zimě mírné 
některé zůstávají u nás. V březnu, výjimkou také již ke konci 
února sluky lesní obyčejně k nám přilétají a samečkové počínají 
za tichých večerů své milostné hry v letu, což děje se obyčejně 
nad mýtinami, lesními lučinami neb na pokraji lesů. Majíce zobák 
hluboko spuštěný létají po způsobě sov vydávajíce mnohdy ostrý 
zvuk, který zní jako „psíp“ ; po tomto následují temné zvuky mi
lostné. Když párek se sdruží a sameček zažene soupeře, samička 
vyhledá si místečka pod křovím, starým pařezem neb mezi kořeny 
a udělá si v malé kotlince hnízdo, jež vystele mechem a listím; 
při tom jest pozoruhodno, že vždy volí si půdu, jejíž barva sho
duje se s celkovým zbarvením jejího peří. Čtyři dosti veliká, ne
lesklá vejce jsou na půdě rezavožluté pokropena červenošedými 
a žlutohnědými skvrnami a tečkami a samička vysedí je  v 17 až 
18 dnech. Oba staří mají o mláďata velikou péči, úzkostlivě vy
létají, když hrozí jim nějaké nebezpečí, a přetvařujíce se kolébají 
a houpají se ve vzduchu, ozývají se úzkostlivým „dak, dak,“ dě
lají letmo jen úzké kruhy a spouštějí se zase blízko hnízda na 
zemi. Mláďata zatím skrývají se v mechu a trávě tak dobře, že 
bez psa zřídka lze je najiti.

V září a říjnu sluky lesní počínají stěhovati se na j i h ; v této 
době jsou pro kuchyni lepší a také mnohem četnější než na jaře.

Všecky sluky pravé žijí více odděleně a společnosti jiných 
ptáků svého druhu nemilují. Jsou však též ptáci slukovití, kteří 
někdy objevují se u velikém množství, jako břehouš rudý (lirnosa 
rula), jenž žije v Laponsku a Finsku a vyskytuje se též na Rusi 
a ve Švédsku, ač tam nespatřuje se u velikých hejnech mimo dobu 
tahu, kdy na pobřeží Jutska, Šlesviku, Holštýna a Frisie objevují 
se tak veliká hejna břehoušů rudých, že již v Naumannovi vzbu
dila úžas. „Myriády jich ,u praví přírodopisec tento, „putují po zá
padním pobřeží šlesvickém a jutském v zástupech mračnům po
dobných z mělčin na louky a pastviny a zase nazpět, jak velí jim 
příliv a odliv; kde zástup takový se usadí, pokrývá vskutku břeh
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na veliký kus cesty neb zaujímá tam, kde na mělčinách klidně 
vyhledává si potravy a méně hustě jest pohromadě, plochu téměř 
nepřehlednou. Úžas budí takové hemžení a vznese-li se hejno do 
výše, podobá se z dáli často vystupujícímu kouři. Jak se zdá, vy
skytuje se jich sotva na některé části pobřeží moře severního tak 
ohromné množství jako v onom koutě mezi ústím Labe a západním 
pobřežím jutským, jež proto třeba pokládati za shromaždiště 
ptáků těchto, kde po nějaký čas meškají, aby nabyli nových sil 
k další cestě. Pokud o tahu byli pozorováni, jsou to ptáci vý
hradně mořští, neboť v době té opouštějí břeh mořský velmi 
zřídka. Rádi meškají zvláště na nízkých, plochých pobřežích, 
u kterých při odlivu voda na velikých prostorech daleko do moře 
a od ostrova k ostrovu sahajících opadne a tvoří rozsáhlé měl
činy, leč méně rádi na písčitých než na j dovitých a těch, 
kterým na blízku jsou rozsáhlé pustiny travou porostlé, pastviny 
neb louky a vlhké úhory. Prohánějí se po mělčině sem a tam, 
až voda stoupající zatlačuje je znenáhla ku břehu, po čemž 
shromáždí se méně u velikých hejnech nežli v malých četách, též 
nikoli všickni v téže době na tomto, kde tráví život tišší, méně 
čilý a hlučný, až opět počne se odliv, jejž spozorují též z dálky, 
po čemž jednotlivé čety stávají se neklidnějšími, křičíce prohá
nějí se vzduchem a vypravují se na výzvědy, až voda čím dál tím 
více opadává a veliké prostory jsou jí více méně prosty, po čemž 
konečně všickni se vzchopivše s děsným povykem se vznesou, 
spěchají k vodě, na pokraji jejím se spustí, táhnou za ustupu
jícími vlnami a rozšiřují se po větším prostoře, na kterém voda 
opadla. Zde vše dýše radostí a rozkoší, i jest pozorovati, že jsou 
právě na svém místě, ve svém živlu. Toto stálé střídání mokra 
a sucha, jež opakuje se každých šest hodin, při čemž objevuje se 
tak ohromné množství velikých a krásuých ptáků, poskytuje pří- 
rodozpytci nejkrásnější příležitosti k nejzajímavějším pozorováním.“

K nej pamětihodnějším a nejzábavnějším z ptáků našich patří 
jesj)ák bojovný (philomochus pugnax), jenž žije na severu světa 
starého. Dosahuje 30 em délky, jest barvy svrchu rozličné, vespod 
bílé. Samečkům narůstá z jara na krku bojovný límec z jemného 
peří černě pruhovaný, který na podzim zase mizí. Měkký, jako 
hlava dlouhý zobák jest nazelenalý neb zelenavožlutý, duhovka 
hnědá a nohy jsou z pravidla načervenale žluté.

Pěkná jest podívaná na svatební zápasy samečků, jež svým 
nekrvavým průběhem příjemně baví. V době páření totiž sameč
kové dostavují se na jistá místa ve svém bydlišti, na bažinatá 
luka a konají v hodinách ranních své zápasy, při nichž se tráva 
již v málo (lnech na několik čtverečních metrův úplně sešlape. 
Když na počátku května přibudou k nám, límec zápasný a bra
davky na holém obličeji nejsou obyčejně ještě úplné vyvinuty, 
pročež vlastní zápasy konají se z pravidla teprve v polovici květua.
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Chceme-li je pozorovali, musíme o chvíli dříve nežli ptáci přijiti 
k zápasišti a dobře se skryti. „Sameček, který dostaví se nej
dříve,“ praví Naumann, „ohlíží se toužebně po jiném; když přijde 
a nemá-li právě k zápasu mnoho chuti, čeká na třetího, čtvrtého 
a t. d. a brzo dojde k půtce. Sokové se poznali, postaví se, vy 
razí proti sobě, bojují spolu krátký čas, až jsou unaveni; tu 
každý zaujme své místečko, aby se zotavil a nabuda čerstvých 
sil pustil se v nový boj. To děje se dotud, až toho mají již dosti, 
po čemž vzdálí se s místa, leč za chvíli se zase vrátí. Jejich 
zápasy jsou vždy jen vlastními souboji; nikdy nebojuje jich ně
kolik zároveň vespolek, často však se stává, že, je-li jich více na 
bojišti současně, bojují dva i tři páry, každý sám o sobě a že

Jespák bojovný.

dráhy jejich se křižují, čímž vzniká tak podivné probíhání a na 
sebe nabíhání, že by pozorovatel mohl z dálky domnívati se, že 
všickni ptáci jsou pominulí a zlým duchem posedlí. Když dva 
samečkové obapolně se změřili, začnou nejprve ještě zpříma sto
jíce třásti se a hlavou kývati, sklánějí hruď silně dolů, tak že 
zadní část těla jest výše, míří po sobě zobáky čepýříce při tom 
hrubé peří na hrudi a hřbetě, vztyčují límec na šíji a roztahují 
límec krční jako štít; tak běží a skákají proti sobě, zasazují si 
zobákem rány, jež zachycuje hlava bradavkami jako přílbou obr
něná a hustý krční límec jako štít, a to vše děje se tak rychle 
a oba jsou při tom tak rozohněni, že zlostí se třesou, jak můžeme 
zřetelně pozorovati zvláště v malých přestávkách mezi několike
rými útoky, jež také jdou rychle po sobě a jichž náleží tu více, 
tu méně dle toho, je-li právě bojechtivost stran prudcí neb mír-
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nější, k zápasu jednomu, po němž nastane delší přestávka. Boj 
končí se skoro tak, jak se byl počal, ale ještě prudčím třesením 
a kýváním hlavou; toto pak děje se ještě jiným způsobem, mrská 
ním zobáku po odpůrci, jež vypadá, jako by to byly rány do 
vzduchu a měly vyjadřovati hrozbu. Na konec uspořádají si peří 
a postaví se opět na své místo, jestliže snad neomrzel jich zápas 
a nevzdálili se na chvíli z bojiště.“ — Hnízdo jespáka bojovného 
bývá obyčejně na blízku vody na vyvýšeném místě a bývá vy
stláno trochou stébel, čtyři poměrně veliká vejce jsou na půdě 
olivově nahuědlé neb nazelenalé pokropena červenavě hnědými neb

načernalými skvrna
mi ; samička sedí 
na nich sama a za
17— 19 dní vylíhnou 
se z nich mláďata. 
V zajetí jespáci bo
jovní velmi záhy se 
ochočí a ošetřují-li 
se přiměřeně, dlou
ho vydrží a posky
tují mnohé zábavy.

Čeleď dropův 
obsahuje veliké, sil
né ptáky s dlouhými 
nohami a dobře vy
vinutými, leč silně 
zaokrouhlenými k ří
dly.

Drop veliký
Hlava dropa velikého. (otis taťda)i největší

to pozemský pták
evropský, dosahuje 90 em výšky a až přes 1 m délky, jest svrchu 
žlutohnědý, na přič černě pruhován, na hlavě, hrudi a hořejší 
části křidel světle popelavě šedý a po obou stranách brady má 
dlouhé, šedobílé vousy skládající se z úzkých, rozčeslých per. 
Šedobílý krk jest ozdoben rezavohnědým prstenem. Spodní část 
těla, okraj křidel, letky ramenní a krovky jsou bílé. Samička jest 
značně menší a nemá ani prstenu kolem krku, ani vousů. Statný 
pták tento žije ve střední Evropě, Malé Asii a na stepech ležících 
ještě dále na východ a tu pro chumelice často po několik neděl 
trvající jest též ptákem stěhovavým, kdežto u nás zůstává i přes zimu.

Potrava ptáků mladých záleží skoro výhradně v plžích a 
hmyze všeho druhu ; ptáci staří požírají hlavně kobylek a mimo 
to též zelného, řepkového a jiného křehkého listí, zrn obilních 
a semen travních, kdežto zemčaty opovrhují; při tom horlivě 
chytají myši, k čemuž bohužel rolníci obyčejně nemají zření. Již
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v únoru probouzí se v nich pud pohlavní a společnosti znenáhla 
se rozptylují, ježto kohouti počnou, se vzájem pronásledovati; na
dýmajíce se jako krocani, majíce ocasy vějířovitě roztažené ko
houti kráčejí vedle slepic a neodvažují se od nich příliš se 
vzdáliti. Kohout nadme po té krk dvojnásobně, stáhne hlavu 
nazpět až na šíji, roztáhne a spustí křídla, obrátí a otočí zároveň 
všecka péra jejich vzhůru a ku předu, tak že poslední péra 
hřbetní téměř přikrývají hlavu ze zadu, vousy pak s předu, a 
v tom pokračuje, až 
jest viděti již jen na
čechrané peří spodní, 
a konečně přední část 
těla hluboko skloní, po 
čemž vypadá jako po
divuhodný chomáč peří.
Naumann, o nějž toto 
líčení se opírá, jakož 
i jeho otec pozorovali 
dropy veliké velmi bed
livě, leč viděli sotva 
několikráte, že by je
den kohout byl měl více 
než jednu slepici.

Když obilí tak 
povyroste, že sedící 
samičku může zakrýti, 
tato vyhrabe v zemi 
mělkou kotlinu a vy
stele ji trochou strniště, 
stonky a stébly; dvě, 
velmi zřídka též tři 
vejce jsou nehrubě ve
liká, silné skořápky a 
hrubě zrnitá, bez le
sku a na půdě olivově 
zelené nebo mdle šedozelené tmavěji skvrnitá a puštěná. Velmi 
opatrně slepice blíží se ke hnízdu, jsouc přikrčena plíží se k němu 
i od něho; byla-li překvapena, natáhnuvši krk položí jej rovně 
na zemi. Dotkne-li se člověk holou rukou vajec, opouští je. Po 
třicetidenním sedění vylíhnou se vlnatá, nahnědle a černě skvr
nitá mláďata a když úplně oschnou, matka je odvede. S počátku 
zůstávají v obilí, kde živí se housenkami, brouky a plži polními; 
za čtyři neděle umějí již trochu létati, o čtrnácte dní později 
létají již dosti dobře a mohou s matkou podnikati větší vý
lety. Chování dropů velikých jest imponující, jejich pohyby jsou 
odměřeny a ačkoli dovedou též velmi rychle skákati, přece ví

Drop veliký.
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dáme je z pravidla jen zvolna kráčeti; rovněž let jest v'ce volný 
a rozvážný. Že nepatří k jejich každodenním cvičením, poznáme 
brzo, máme li příležitost pozorovat! hejna stěhujících se dropů; 
jednotliví vznášejí se zřídka.

Ze smyslů dropa velikého jest nejbystřejší zrak, jemuž nic 
tak snadno neujde. „Již u veliké vzdálenosti,“ praví Naumann, 
„bedlivě pozoruje domnělá nebezpečenství, zvláště podezřelou jed
notlivou osobu; domnívá-li se tato, že jest od dropa, kterého za
mýšlí obelstiti, ještě příliš vzdálena, aby mohla jím býti spozo- 
rována, obyčejně se mýlí, zvláště chce-li dosíci pahorku nebo 
příkopu mezi ní a dropem ležícího, by oním jsouc chráněna nebo 
v tomto ukryta mohla přiblížiti se na dostřel. Neboť v témž 
okamžiku, ve kterém se domnívá, že unikla jeho zraku, onen 
dává se již na útěk. Obyčejuě dropové, jakmile tuší nebezpečen
ství, natahují krky do výše, ale ne vždy; tu pak, byť i na oko 
zdáli se klidnými, ten, kdo s jejich zvyky jest obeznámen, poznává 
z toho, že přestávají se pásti, někteří tiše stojí, jiní pak sem tam 
nejistě se plíží, že všickni právě chtějí spasiti se útěkem. Každý, 
kdo je bedlivě pozoruje, stává se jim podezřelým, byť i byl v oděvu 
sedláka nebo pastýře neb ženy. Jen tehdá, když lidé takovíto si 
jich nevšímají, ani na ně nepohlédnou, když ženy nesoucí břemena 
jdou mimo, když sedláci neb ovčáci zabývají se pouze svým do
bytkem, někdy můžeme přiblížiti se k nim tak, že bychom je 
mohli zastřeliti. Často se zdá, jako by uměli na více než tři sta 
kroků čisti ve tváři mimojdoucího, zda s nimi smýšlí zle čili nic, 
jako by dovedli rozeznati ručnici od podobné hole, i když ji držíme 
kolmo neb těsně při těle, jak ostatně ručnice nenosí se nikdy.“ 

Pták neméně pěkný jest drop malý (otis tetrax), jenž jest 
zvící slepice domácí. Svrchní část těla a hruď po stranách jest 
11a půdě hnědavožluté zdobena nesčíslnými hnědými a černohně
dými tečkami, vlnitými a klikatými čarami. Okraj křidel, veliká 
péra krovková a celá spodní část těla jsou bílé. Světle hnědavá 
hlava jest černě tečkována; líce, brada a hrdlo jsou modrošedé, 
zášijí černé, témě hlavy světle žluté a hnědě pruhované; kolem 
spodní části krku táhne se bílá páska. Péra ocasní jsou bílá, blíže 
konce dvěma příčníma páskama znamenána. Samička nemá pásky 
kolem krku a jest většinou tmavožlutá, černé skvrnitá.

Drop malý jest pták jižní, 11a ostrovech Sardinii a Sicilii ja 
kož i ve stepích jihoruských častý; v Evropě střední objevuje se 
zřídka, leč přece někdy a jednotliví zalétají docela až do Švédská. 
Pták tento žije výhradně na rovinách, krajinám hornatým a lesna
tým se vyhýbá a též zdržuje se vždy co nejdále od obydlí lidských. 
Vyskytuje se však jak na rovinách vzdělaných, tak i na suchých 
a písčitých. Kobylky, cvrčkové, brouci, též mravenci, larvy a červi 
všeho druhu jsou jeho potravou, mimo to živí se též mladým ose
ním, listím řepkovým a řepovým a také obilím a jinými semeny.
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„Jest to pták velmi příjemný, pohyby jeho jsou vkusné a běh velmi 
rychlý. Vylétá aniž dříve se rozbíhá, učiniv skok a létá rychle, 
dlouho a lehce; spustiv se běží často ještě několik set kroků nad 
míru rychle dále. Jednotliví mají zvyk, jakmile spozorují něco 
podezřelého, tisknouti se k zemi a skrývat! se, tak že někdy stá
vají se snadno kořistí myslivcovou. Jsou-li však spojeni u větší 
neb menší hejna, která skládají se někdy až ze sta kusů, jsou mno
hem plašší a záhy odlétají, aniž lze přiblížiti se k nim na do
střel.“

Doba páření připadá na druhou polovici května. Samička 
dělá si hnízdo na poli osetém jetelem neb vičencem. „Tu vyhrabe 
si,“ praví Thienemann, „na tom místě, na kterém připomenuté 
plodiny jsou nejvyšší, důlek, jehož průměr bývá 20 a hloubka 
6 em, nanese do něho množství zvětralých stonků vičeucových z mi
nulého roku a utvoří si z látek těch nejen hustý podklad tepla 
nepropouštějící, nýbrž i okraj nad povrch zemský ještě 2 em vy
výšený. Vnitřek vystele si hebce a úhledně drobnými, suchými 
stébly a listy třeslice a jiných travin. Tam pak snese po malých 
přestávkách tři až čtyři vejce, jež lze ihned poznati jako vejce 
dropi. Jejich podélný průměr činí přibližně 5-2, příční pak 4 em ; 
barvu mají lesklou, leč velmi temně olivově zelenou, posety pak 
jsou nezřetelnými, puštěnými skvrnami podélnými barvy jako játra 
hnědé, jež dosti pravidelně jsou rozestaveny a pouze na špičce a 
na konci tupějším méně četný. Samička sedí tak vytrvale, že pro
jdeme ten kus pole, kde má hnízdo, kříž na kříž nikterak jí ne- 
vyrušujíce. Sameček mešká vždy na blízku a nalezneme jej zcela 
jistě na témž jetelišti neb aspoň na polích sousedních. Muohdy 
skrývá se po celá půldne ve vysokém jeteli, někdy vyjde si na 
sousední úhory, kde právě tak dlouho pronásleduje hmyz. V ranních 
hodinách samička odchází z hnízda a tu oba manželé po nějakou 
dobu pasou se společně. Ve druhé polovici června vylíhnou se 
mláďata, jež opustí se starostlivou matkou ihned hnízdo a hrozí-li 
nebezpečí, dokonce i rodné jeteliště, aby skryla se na poli obilním 
větší bezpečnosti poskytujícím. Ježto mláďata jsou nemotorná, stě
hování to s počátku děje se jen zvolna. Pozorná matka, jež vede 
si právě tak jako domácí kvočna čepýříc peří, svésujíc křídla, 
volným krokem kráčejíc brzo v před, brzo vzad, brzo bezbranné 
stádečko obcházejíc, chytá při tom svým dítkám drobný hmyz, jejž 
zobákem jim podává. Pestrá kuřátka hnědým a žlutavým pýřím 
pokrytá podobají se kuřátkům domácím téhož stáří, mají však 
poměrné delší krk, delší nohy a velmi veliké, lstivě hledící oči 
dropi, po nichž je od těchto ihned rozeznáme. Hlas jejich také 
není jemný pískot kuřátek, nýbrž spíše slabý křik malých k rů ta t“. 
Bohužel berou při časném sečení jetele mnohá mláďata, ba i ně
které samičky za své, tak že dropové malí rozmnožují se jen 
skrovně. Byt požívali též jetele, přece škoda, kterou působí, jest
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proti užitku, který přinášejí hubíce množství škodlivého hmyzu a 
plžů, nepatrna. Maso jejich nevyrovná se sice bažantímu, ale náleží 
k nejchutnějším pochoutkám.

Pěkný a statný pták jest zorav neboli jeřáb popelavý 
(grus cinerea), jehož zobák jest jako dropi, jen na konci tvrdý, 
pročež pták tento jest odkázán požívati pouze látek rostlinných 
a měkkých živočichů. Peří tohoto vysokého, s rozpjatýma křídloma 
skoro 2 7 2 m šířky majícího ptáka jest většinou popelavé, na 
hrdle, temeni a letkách černé. Zobák jest u kořene načervenalý,

poblíže konce a na konci čer
nozelený, nohy jsou načer- 
nalé. Hořejší krovky a ocas 
posety jsou četnými dlou
hými a kadeřavými pery. Vy- 
jmouc daleký sever jeřáb 
popelavý vyskytuje se v celé 
Evropě a Asii, leč nikoli 
všude zhusta; v mnohých kra
jinách, jako na př. v Ho
landsku a Anglii nespatřuje 
se leč o tahu; avšak v se
verním Německu, Prusku a 
Polsku se hnízdí. Jeřábi ev
ropští stěhují se v podzimu 
do Afriky, asijští do Indie. 
Od nás jeřábi stěhují se po
dle toho, jaké jest počasí, 
výjimkou již v srpnu, obyčejně 
však teprv na konci října a ua 
počátku listopadu a je-li zima 
mírná, vracejí se již v lednu 
a únoru, obyčejně však te 
prve v březnu. V někte- 

Jeřáb popelavý. rých letech tahu skoro ani
nepozorujeme, v jiných však 

stěhují se tak rychle, že za jeden den spatřujeme deset až dva
nácte čet. Z toho jest viděti, že meteorologie ptáků spočívá
na zásadách zcela jiných než meteorologie lidí, jejichž prognose
jsou obyčejně méně správné nežli ptačí. Mnohdy jeřábi popelaví 
vydávají se na dalekou cestu svou v noci, kdy pak neznamenáme 
ničeho nežli křik těchto nočních poutníků. Prve než rozhodnou
se odcestovati, shromažďují se a takřka se na cestu přip ravu jí; 
též tančí a skákají způsobem velmi komickým, což po případě 
trvá několik dní, až proud vzdušní příjemnou a známou vůní vy
bídne je k odchodu. Pak již déle neváhají; vůdce učiniv několik 
mohutných skoků vznese se mocně mávaje křídloma do vzduchu,



druhý, třetí a čtvrtý pták se k němu připojí a v několika minutách 
řady v ostrém úhlu seřaděné vznášejí se vysoko ve vzduchu spě
chajíce ke vzdálenému domovu. Jakmile tam přiletí, každý párek 
zaujme vlastní stanoviště a nestrpí v okrsku svém páru jiného; 
když bažiny čerstvým rákosím vice se zazelenají a listí na křo
vinách raší, párek počne na malém ostrůvku neb kupě ostřicové, 
na sešlapaném křoví neb na jiném vyvýšeném místě dělati si hnízdo. 
Suché chrastí, třtinoví, rákosí, stébla, sítí, tráva a mělká kotlina 
postačí, aby byla podkladem dvěma vejcím zvící husích, barvy 
šedozelené neb nahnědlé s černošedými nebo tmavohnědými skvr
nami, tečkami a kličkami, na nichž sameček a samička sedí stří
davě. Aby hnízda svého neprozradili, ptáci tito používají té lsti, 
že z veliké vzdálenosti plíží se k němu jsouce skrčeni po způsobě 
dravcův a právě tak vedou si, když je opouštějí; mimo to samička 
natírá si své krásně jasnošedé peří na hřbetě tmavohnědou hlinou 
a zůstává takto pošpiněnou až do nejbližšího pelichání. Hnědavo- 
šedá, ještě krátkonohá mláďata opouštějí hnízdo teprv po několika 
dnech, čehož příčinou jest asi jeho poloha v bažinách, které teprv 
jest jim přivyknouti; jakmile je  opustí, bývají vedena na suchou 
půdu, kde plži a červi všeho druhu jsou jejich hlavní potravou, 
k čemuž brzo přistupují křehké listy a semena.

Jeřábi popelaví patří ke ptákům nejrozumnějším a máme 
o jejich chytrosti mnohé patrné důkazy; zvláště ve společnosti 
domácí drůbeže lze obdivovati se jejich takřka patriarchálnímu 
smyslu pro pořádek. V dobách dřívějších bylo ve větších statcích 
obyčejem jeřáby popelavé přidružovati ke drůbeži, jejíž vedení 
ochotně přejímali, čímž poskytovali mnohé zábavy; při nynějším 
citelném ubývání těchto ušlechtilých ptáků nelze si ovšem tako
vého luxu tak snadno dovoliti.

V čeledi chvástalů jsou mezi naším ptactvem domácím 
kromě ckrástala polního (crex pratensis), jenž luka a pole za 
jasných večerů svými chřástavými zvuky často nepřetržitě vydá
vanými způsobem tak zvláštním oživuje, zvláště pamětihodný lysky. 
Lyska černá (fulica atra) dovede výborně plovati, k čemuž při
spívají široké blány plovací, kterými prsty její jsou opatřeny. 
Rovněž obratně se ponořuje a tak způsobem života podobá se vice 
ptákům vodním než pozemním. Peří její jest černé, zobák a lysina 
čelní jsou čistě bílé, nohy nazelenalé. Na našich jezerech a ryb
nících, zvláště oněch, které jsou hustě obrostlé rákosím a sítím, 
tento pták dosahující as 45 em. délky jistě se nepohřešuje. Ve 
východní Africe žije lyska egyptská (porphyrio smaragdonotus), 
pták to dosahující 47 em délky, na zadní straně krku a na přední 
části křídel barvy indychové, na přední straně krku tyrkisově 
modré, v zášijí tmavozelené, na hrudi indychové, která na břiše 
znenáhla přechází v barvu břidlicově černou. Duhovka jest žluto
hnědá, zobák krvavě červený a nohy cihlové.
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Lyska tato obývá nejraději v bažinách, blíže kterých jsou 
obilná pole, často též na polích rýžových samých, jež stále bývají 
zaplavována. Na zimu stěhuje se do Afriky střední, jihozápadní 
a jižní.

Na malých, rovněž rákosím obrostlých rybnících a v bažinách 
bydlí slípka zelenonohá (stagnicola chloropus), jež jest as 30 em 
zdélí, svrchu tmavohnědá, po stranách bíle skvrnitá, na ocase bílá 
a ostatně břidlicově šedá; nohy jsou žlutozelené, lysina čelní jest

červená, zobák u kořene rovněž 
červený, na konci žlutý. Ač na 
prstech poměrně dlouhých ne
mají blan plovacích, přece slípky 
zelenonohé plovou a ponořují se 
rovněž velmi obratně a dovedou 
si svou potravu, která záleží 
hlavně v broucích, sídlech, jep i
cích, plošticích a jiném hmyze, 
vodních hlemýždích a živočiších 
jim podobných, jak na vodě, tak 
i pod ní snadno opatřiti. Ke 
konci března slípka zelenonohá 
přilétá k nám a odchovává ve 
starém sítí a ostřici, jejichž nové 
výhonky sotva se objevují, as 
deset mláďat. Tato jsou již v málo 
dnech samostatna, chytají a loví 
sama a staří jich již jen střehou 
a chrání. A jak bdělí jsou 

Lyska egyptská. pečliví rodičové a jak poslušná
mláďata ! Při nejtišším znamení 

výstražném střelhbitě zmizejí, nikdo nemůže říci, kam uajednou 
se poděla. Již na nich jeví se úžasná virtuosita slípky zelenonohé 
ve skrývání se; v tom pták tento jest pravým mistrem. Na místě, 
kde právě byl viděn, náhle zmizí; tělo totiž ponoří úplně pod vodu 
a jen špička zobáku, kterou sotva kdo neb jen znalec té lsti spo- 
zoruje, vyčnívá ještě nad klidnou hladinu, aby přiváděla do plic 
vzduch k dýchání potřebný. Též ponořuje se docela používaje křidel 
k veslování a i v tom jeví úžasnou zběhlost a obratnost. Často 
myslivci neb i psi stavěči hledají nadarmo slípky zelenonohé tak 
náhle zmizelé. N ajeden z nejpodařenějších kousků jejich upozornil 
Brehma Liebe. „Dočkáme-li se,“ vypravoval mu, „toho okamžení, 
kdy slípky meškají na volné hladině poblíže vysoké hráze rybničné, 
přikrademe-li se pak lezouce pozorně na hráz a vyskočíme-li náhle 
na ni, polekané slípky ihned se ponoří a nelze jich již spatřiti. 
Přehlédneme-li pak pozorně celou hladinu vodní, spatříme často 
ve vzdálenosti několika kroků ponadzdvižený list leknínový nebo



stulíkový a pod ním černé oko slípky zelenonohé, jež nehýbajíc se 
drží se pevně jeho řapíku a listem jsouc chráněna právě jen část 
své hlavy vyzdvihuje nad vodu. Opakujeme-li pokus ten častěji, 
můžeme pozorovati, jak lehounce pohybuje se list, po jehož řapíku 
slípka šplhá vzhůru, a dočkati se okamžiku, ve kterém pozorně 
nadzdvihuje list“. Ostatně pták tento obyčejně se neloví, neboť 
jeho maso jest nehrubě chutné; pouze na jihu, kde téměř vše 
bez rozdílu se usmrcuje, slípka zelenonohá není výjimkou. Do 
úplné samostatnosti miadých slípek uplyne několik neděl. Po té 
rodiče pomýšlejí na potomstvo druhé a tu nastane život dvakráte 
rozmanitější, ježto nejen staří pečují o nové potomstvo, nýbrž

Slípka zelenonohá.

i starší bratří a sestry láskyplně je vodí a zaopatřují potravou. 
Jaký to klidný, veselý život, jak čile pobíhají sem a tam, aby tu 
polapili nějakého červíčka, tam sebrali zrnko, onde utrhli křehkou 
část rostliny ! A jsou-li veselé reje ty jednou přerušeny, žeue-li 
se k vodě pes s vyceněnými zuby, ozve li se vysoko ve vzduchu 
sokol svým zlověstným křikem, tu v okamžiku celá společnost se 
rozptýlí. Vždyť všude nalezne úkryt, v rákosí, ostřici, sítí, pod 
listy a květy vodních růží a jen špičky zobáků nad hladinu vyčníva
jící upomínají nás, že i zde nad tichým rybníkem, nad nádher
nými květy vodních růží číhá zrada a smrt, jeden život hledí zničiti 
druhý. Jakmile však nebezpečí mine, jediný zvuk pohne poděšenou 
rodinu opět se vynořiti a půvabný obraz důvěrného života rodin
ného rozvíjí se dále, staří i mladí prohánějí se dvakrát čileji, abv 
ztracený čas si nahradili. — V říjnu slípky zelenonohé stěhují 
se do krajin jižních, jen zřídka jednotlivé zůstávají 11 nás přes zimu.

Jakožto příklad, kterak příroda živočichy přizpůsobuje jejich 
zvykům a způsobu života, budiž tu ještě připomenut ostnák 
brasilský neboli jasana (parra nigra). Hmyz a semena jsou po



travou tohoto tropického ptáka, který bydlí v bažinách, jezerech 
a rybnících, jejichž hladina jest pokryta širokolistými rostlinami, 
po nichž ostnáci opatření velmi dlouhými prsty běhají, aniž se 
potápějí. Na hladině stojatých neb zvolna tekoucích vod tropických, 
které bývají pokryty obrovskými listy vodních růží, můžeme tyto 
pěkné ptáky spatřiti v každé době denní, ani hbitě uhánějí, jako 
by byli neviditelnýma rukama vyzdvihováni a neseni; každý jedno
tlivý list oněch mohutných rostlin vodních jest jim ostrovem, po 
kterém chodí tak jistě jako po mostě.

Peří ostnáka brasilského jest zbarveno dosti pestře. Hlava, 
krk, hruď a břicho jsou černé, hřbet a křídla po stranách červe- 
nohnědé, letky žlutozelené a na koncích černé. Z ohbí křidel 
vyčnívá žlutý špičatý trn dovnitř zahnutý. Nohy jsou modrošedé, 
zobák a lysina čelní červené.

27 2

V podřádě kráčivců stojí v popředí čeleď ibisů, jejíž četné 
druhy žijí většinou v zemích tropických. Ibis posvátný (ibis 
aethiopica) jest 75 em zdélí, barvy bílé, od níž modravočerná péra 
letková a ve stáří silně rozčeslá péra lopatková pěkně se odlišují. 
Též holá hlava a krk, jakož i silný, mírně zahnutý a dlouhý zobák 
jsou tmavé, silné nohy černohnědé a duhovka jest barvy karmínové. 
Pták tento žije ve střední Africe a lze jej tu spatřiti zvláště na 
počátku dešťů, kdy na trnitých citlivkách v neumělém, plochém 
hnízdě sedí na svých třech až čtyřech vejcích. Ve starém Egyptě 
objevoval se, když Nil se rozvodňoval, a jakožto hubitel draků, 
hadův a j .  byl pokládán za posvátného a vzdávána mu božská 
pocta, ba po smrti tělo jeho bylo i balsamováno; v jedné pyramidě 
sakharské byly nalezeny četné mumie ptáků těchto. Ve shodě 
s oněmi podivnými pověstmi, které vypravuje již Herodotos, ibis 
byl po mnohá století zahalen v roucho bájí. Nyní se v Egyptě již 
nevyskytuje; vlastní bydliště jeho počíná se teprv dále při hořením 
Nilu, kde ibis oznamuje stoupání řeky této. „Do Sudána dostavuje 
se na počátku plístě, tedy v polovici neb ke konci července a po- 
hnízdiv se zmizí po třech nebo čtyřech měsících s mláďaty, leč 
nezdá se, že by táhl daleko; snad se potuluje sem a tam. Jak 
mile tam přiletí, odebere se ihned na své hnízdiště vždy velmi 
pečlivě vyhlédnuté. Odtud odlétá blíže neb dále hledat potravy. 
Spatřuje se, an po párech neb ve družinách pobíhá stepí lapaje 
kobylky, pozoruje se na březích řek neb louží a velmi často také, 
obyčejně s malým bukačem mezi stády ; nedbá pastýřů jejich jako 
vůbec domorodců, jichž nebojí se ani za mák. Postava jeho jest 
důstojná, chůze odměřena, nikdy kvapna, jen krokem se beroucí, 
let velmi lehký a pěkný; hlas starých zní slabě jako „krab“ neb 
„gah“. Duševními schopnostmi sotva který bahňák nad něj předčí.“



273

černé,

Potrava jeho zá
leží hlavně ve 
hmyze, zvláště 
v kobylkách, 
drobných živo
čiších vodních a 
malých hadech; 
do hadů veli
kých a nebez
pečných pták 
tento se ne
pouští.

Nám bližší 
jest ib is  hnědý 
(ibis falcinel- 
lus), pták to bar
vy kaštanové, 
jež na temeni, 
hřbetě, křídlech 
a ocase leskne 
se kovově ze
leně. Žije v jižní 
a jihovýchodní 
Evropě, západní 
Asii, najmě v o- 
kolí moře Ka
spického, jakož 
i v Egyptě, Nu- 

zalétá do Rakouska, ba byl 
Rýnu, byť zde toliko

bii a Abessinii. 1 
již viděn také při 
jednotlivě a velmi zřídka. Velmi zhusta vyskytuje 

se v krajinách ležících při dolním Dunaji, méně často u řek sa
mých než ve velikých bažinách, u jezer a rybníků. Bažinám, ža- 
binám a hlubokým kalužím dává přednost, bezpochyby pro bez
pečí; též hnízda, většinou značný počet, bývají společně s hnízdy 
jiných ptáků bahenních na místech pokud možno bezpečných, 
nepřístupných. Zvláštním způsobem ptáci tito vedou si o tahu. 
Tu spojují se v hejna, která čím dál tím více vzrůstají, tak 
že mnohdy skládají se z mnohých set, ba i tisíc ptáků. Při 
tom seřadují se způsobem zcela zvláštním, neobyčejným. Byť totiž 
hejno bylo sebe větší, seřaďuje se, když se vzneslo a chvilku krou
žilo, při čemž hledí dostati se výše, v tupý klín neb častěji v je
dinou čáru a to nikoli jeden pták za druhým, nýbrž jeden vedle 
druhého tak hustě, že zdá se, jako by hroty křidel jejich se do
týkaly, a tak čára takováto postupuje vzduchem, není-li ptáků 
mnoho, skoro zcela rovně, je-li však jich veliký počet, nese se

M alý Brehm . II , 1 8
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nej půvabnějšími hadovitými pohyby. „Tu ptáků těchto,“ praví 
Naumann, „kteří tvoří takovouto čáťu, často nelze spočítati, jednak 
pro stálé vlnité záhyby, které činí, jednak též proto, že když 
pozorovatel jest právě na jednom konci té čáry a ptáci přední 
jsou mu dosti blízcí, přece čára sahá tak daleko, že druhý konec její 
mizí na dalekém obzoru. Letě ibis hnědý natahuje krk a nohy rovně 
a konce křidel velmi vzdaluje od těla, nemává křídloma ani příliš 
prudce, ani příliš volně a mnoho se nerozpřahuje; rychleji však

mává jima, když se stě
huje; tu pohyby jeho 
vůbec jsou mnohem či
lejší. Ostatně umí či- 
niti pěkné a rychlé 
obraty, letěti na znač
nou dálku křídloma 
ani nehýbaje, bud přímo 
vpřed neb také v polo
kruzích a krátkých spi
rálách, leč také kří
dla poněkud přitáhnuv 
směrem málo šikmým 
spouštěti se s výše a 
při tom sem a tam 
se pohybovati. Létá 
obyčejně vysoko, často 
velmi vysoko, zřídka 
nízko a když chce sed- 
nouti, třepetá poněkud 
křídloma. Rozkošná 
jest podívaná na ptáky 
tyto, když v dlouhé 
řadě plují vzduchem; 
jako babí léto, které 

Ibis posvátný. tichý vánek na přič
unáší, vznášejí se ve 

výši; ne zcela přímou čarou, nýbrž oblouky nejpůvabnějšími a nej
rozmanitějšími, mírně vystupujícími a se sklánějícími, každé chvíle 
se měnícími řada vine se vzduchem, ježto brzo střed, brzo jeden, 
brzo druhý konec neb mezery mezi nimi se sklánějí nebo zdvihají, 
poněkud se omeškávají neb ubíhají, tak že čára stále se vlní, ale 
pořád jest uzavřena a každý jednotlivý pták zachovává stejný 
směr s tím, který letí vedle něho. Teprve když prodloužené hejno 
to chce se zastaviti a usaditi, dlouhá řada roztrhne se v kusy; 
ty pajk se rozptylují, ptáci jednotliví létají směšujíce se, počínají 
se vznášeti, otáčeti se v kruhu nebo v čarách točitých neb jednotliví 
v čarách spirálních a svištivě sem a tam se zatáčejíce vrhají se po
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jednom neb aspoň ne všickni v jednom okamžiku, leč rychle po sobě 
a každý svým způsobem k zemi. Chtíce sestaviti opět čáru ibisové 
hnědí zdvihnuvše se vznášejí se v kruhu výš a výše, začnou po- 
stupovati a než se naděješ, vidíš z hejna nespořádaného počátek 
příční čáry, k níž po obou stranách připojují se ptáci ostatní a 
jak  hejno táhne dále, stále ještě, tu na té, tu na oné straně při- 
řaďují se jiní opozdilí čáru na obou koncích prodlužujíce.“ Sa
mička snáší tři nebo čtyři podlouhlá vejce 
barvy pěkně modrozelené, jež někdy mění se 
v bledozelenou.

V létě ibis hnědý živí se hmyzem, zvlá
ště brouky, kobylkami, šídly a larvami,
v zimě však všelikými drobnými živočichy
vodními.

V Holandsku, na březích Dunaje, v jiho
východní Evropě a střední Asii žije kolpík 
obecný (platalea leucorodia), jenž vyznačuje 
se zvláště dlouhým, plochým a lopatkovitě 
rozšířeným zobákem; peří má bílé a v záhlaví 
chochol. Z krajin severnějších na zimu se 
stěhuje a na jaře se s čápy zase vrací. Ba
žinaté břehy v nížinách jsou jeho nejmi
lejším bydlištěm, výšinám se vyhýbá. Tam
spatřuje se, an majestátně a krokem odmě
řeným si vykračuje hledá ve vodě potravy, 
která záleží hlavně v rybách a jiných drob
ných živočiších vodních. Let jeho jest klidný a pěkný, hlas křehotavý; 
co se týká povahy, kolpík jest opatrný a chytrý. Hnízdí se na 
stromech, často na jednom stromě ve značném počtu a kde stromů 
není, též v rákosí. Hnízda nedbale snesená ze suchých větví a 
rákosí bývají vystlána suchým rákosím, sítím a latami. Samička
snáší dvě až tři, zřídka čtyři vejce, jež na půdě bílé bývají zdo
bena četnými skvrnami načervenale šedými a žlutými, jejichž barva 
mnohonásobně se mění.

Zvláštní podobou vyznačují se ptáci patřící k čeledi čápů, 
jichž většina obývá v krajinách tropických, již však ostatně jsou 
přece rozšířeni po celé zemi vyjmouc severní Ameriku, jež ne
může vykázati se druhem ani jediným. Dlouhé nohy a dlouhý
zobák jsou všem společný a rovněž všem schází hlas, na jehož
místo v rozčilení nastupuje rychlé klapání zobákem.

Přechodem od ibisů k čápům jest nesyt (tantalus ibis) a 
zejozob (anastomus lamelliger), již oba žijí v Africe a mají mnohé 
vlastnosti s ibisy společný, též tu, že veliký počet jich hnízdívá 
se pohromadě, čemuž u čápů pravých tak není, nýbrž mhozí 
z těchto naopak tráví život zcela osaměle.

K čápům pravým však již patří čápi obrovští (mycteria),
18*

Kolpík obecný.
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jichž několik druhů žije v horkém pásmě světa starého i nového; 
jsou mezi kráčivci pravými obry.

Jednou z nejpodivuhodnějších postav mezi cápy jest africký 
marabu neboli čáp volatý (leptoptilus crumenifer), jemuž do
stalo se jména tohoto po objemném vaku krčním. Jest ještě větší 
ptáků předešlých, na hřbetě, křídlech a ocase břidlicovitě šedý se 
zeleným leskem kovovým, velká krycí péra křídel jsou na praporu 
vnějším bíle vroubena, spodní část těla jest bílá. Hlava a krk 
jsou jen řídce porostlé krátkým pýřím, pročež jeví se holými a

červenými jako maso; zobák jest 
špinavě běložlutý, nohy jsou černé 
Krásná spodní péra rýdovací jsou 
velmi vzácná a drahocenná; jsou velmi 
měkká a jemná a již ve stavu přiroze
ném velmi pěkně zkadeřena. Přes to 
však marabu jest pták velmi ohyzdný, 
který žravostí snad předčí nad všecky 
ptáky ostatní. Krysy, myši, skořepi- 
náci, ba i mladí krokoclilové a mr- 
chy jsou mu potravou; takto bývá
pomocníkem supův a přispívá záro
veň s nimi k čistění ulic v městech 
afrických. Způsobem života, jímž
jest vázán na sousedství lidských 
osad, podobá se velmi krkavcům; jeví 
touž komickou opravdovost, ještě
větší vážnost a touž lstivost. — 

„V každém pohybu jeho jeví se neporušitelný klid. Jeho chůze, 
ba každý krok, každý pohled zdá se býti vypočítaným, přesně 
odměřeným. Domnívá-li se, že jest pronásledován, ohlíží se vážně, 
měří vzdálenost mezi sebou a svým nepřítelem a řídí dle toho 
své kroky. Jde-li lovec zvolna, marabu činí totéž, zrychlí-li onen 
krok, kráčí také rychleji, jestliže onen se zastaví, učiní podobně. 
Na rozsáhlé rovině, která dovoluje, aby držel se v libovolné vzdá
lenosti od nepřítele, zřídka podaří se lovci přiblížiti se k němu
na dostřel, leč marabu také nevyletí, nýbrž pohybuje se stále 
v téže vzdálenosti dvou až tří set kroků před střelcem. Jest
úžasně chytrý a naučí se po prvých výstřelech, které na něj neb 
jeho soudruhy byly mířeny, co nejpřesněji odhadnouti, jak daleko 
zbraň střelcova nese; avšak rozeznává také střelce ihned od lidí 
jiných, poněvadž všecko nápadné vybízí jej k opatrnosti. Let jeho 
jest v pravdě překrásný, majestátní, podobný spíše letu supímu
než letu našeho čápa; krk zůstává v letu napjatým, ale, bezpo
chyby pro těžký zobák poněkud dolů skloněným; špičky křidel 
jsou jako u jednotlivých supův a orlů trochu zahnuty vzhůru a 
křídla pohybují se jen málo.“ Takto marabu vznášeje se a krouže

Marabu.



vylétá do výše v pravdě úžasné. O jeho rozplozování nemáme 
bezpečných zpráv.

U nás žije čáp bílý (ciconia alba) a čáp černý neb lesní 
(ciconia nigra). Onen bílý pták s černýma křídloma, červeným 
zobákem a červenýma nohama mohl by se právem nazývati čápem 
domácím, neboť od staletí, ba snad tisíciletí spojuje jej zvláštní, 
podivuhodný svazek přátelství s rolníkem, jenž ochotně upravuje 
střechu stodoly své, aby párek čápů mohl se tam u sad iti; a upev- 
ní-li tam staré kolo neb jiný pevný podklad pro lmízdo čapí, 
ptáci ti sotva dlouho nechají na sebe čekati. Vystaví si tam z chrastí
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hnízdo, vracejí se každého roku, opravují je a přinášejí po každé 
nové stavivo a tak stavba zvyšuje se čím dál tím více. Staří i mladí 
vítají je na jaře s jásotem, rozličné pověsti a bajky je zahalují, 
verši často byli opěváui a každý raduje se z mláďat, když dlouhé 
zobáky a krky vystrkují z hnízda a starými jsou krmena nebo 
když docela pokoušejí se skákati a létati z hnízda na okraj jeho, 
odtud na vrch střechy a zase nazpět, až pak konečně cítí ve křídlech 
dosti síly, aby mohla odváži ti se po prvé sletěti na nedalekou louku.

Čáp bílý rozšířen jest vyjmouc daleký sever, vysoká pohoří 
a takové krajiny a země, kde jest pronásledován, po celé Evropě. 
Krajinám suchým obyčejně se vyhýbá a dává přednost vlhkým 
lučinám, kalužím a bažinám. Tu loví obojživelníky, zvláště žáby, 
plazy, myši, ještěrky, hmyz, deštovky a pod.; též hady jedovatými 
neopovrhuje a ryb jest právě tak chtivý jako ža b ; chytá je v kalných 
vodách velmi horlivě a polyká až kusy zdélí mužské ruky. Veliké
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úžovky utlouká dříve zobákem tak dlouho, až nemohou tělem vlásti, 
a pak teprv je uchopí a polyká. „Je-li příliš hltav, polyká často 
menší hady aniž jich dříve utlouká; tito se mu také v jícnu zmí
tají a též mu snadno vyklouznou, shýbne-li se hbitě, aby uchvátil 
novou kořist; takto vznikají, má-li na volném prostranství více 
hadů před sebou, velmi veselé honby. Také jedovaté zmije jsou 
mu lahůdkou; ale prve než je polyká, tepe je zobákem tak často 
a prudce do hlavy, že až smysly je opouštějí. Je-li někdy poněkud

prudkým a neopatr
ným a uštkne-li jej 
zmije, trpí velice po 
několik dní, leč zota
vuje se později úplně. 
Čáp vybírá vejce všech 
ptáků, kteří hnízdí se 
na zem i; mladé ptáky, 
též koroptve, usmr- 
cuje bez milosti a mlá
ďatům svým přivléká 
dokonce plná hnízda 
ptačí; na myši čihá 
na polích a lukách 
před jejich děrami: 
krtky nabodává, když 
při povrchu ryjíce kr
tinami pohybují, mla
dé zajíce odnímá mat
ce přes její statečnou 
obranu. Na května
tých lukách honí čile 
brouky a uchvacuje 
nejen sedící a lezoucí, 
nýbrž namáhá se také, 

aby bzučící v letu chňapl. Ropuchy se mu oškliví; nenávidí jich 
tak, že je sice usmrcuje, leč nikdy jich nepožírá.“ Ježto honbě 
škodí a též včel prý nešetří, myslivci, včelaři a též někteří příro- 
dopisci počítají jej ke ptákům škodlivým a chtějí, aby byl vyhuben. 
Tolik jest jisto : ptákem tak mírným a dobráckým, jakým se býti 
zdá, čáp není, o takovýchto vlastnostech nemůže při jeho způsobě 
života býti řeči. Dobře praví Naumann, jeden z předních německých 
znalců ptactva: „Způsob, jakým se vyživuje, činí mu vraždění 
zvykem, který může časem ohrožovati i jeho příbuzenstvo. Jsou 
příklady, že čápi přiletěli odjinud, zmocnili se hnízda, přepadli 
mláďata a přes zoufalou obranu jejich rodičů konečně přece je 
pohubili a tak učinili i mnohým jiným příbuzným svým v krajině 
té bydlícím.

Čáp bílý.
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K rybníku v polích ležícímu přilétali častěji dva čápi a lovili 
karásky, kteří mimo množství ropuch křížových, jimiž ptáci tito 
rovněž tak opovrhují jako slídí po žabách zelených, jediní oživo
vali vodu tuto. Přišli-li jsme tam as o západu slunce, abychom 
čihali na sluky, čápi byli již pryč, leč označili stopy své způsobem 
hnusným; neboť nesčíslné ropuchy ležely u vody bud na hřbetě a již 
mrtvé neb ještě se svíjejíce byly v posledním tažení a většina jich dodě
lala teprv po západu slunce.“ Takovéto případy svědčí dostatečně o krve
žíznivosti a vraždychtivosti čápově. Nicméně nelze též popříti užitku, 
který přináší hubě množství myší a jiných živočichů polnímu 
hospodářství škodlivých, a pohostinství, kteréhož od nepamětných 
dob dostává se mu od rolníka, svědčí o tom, že užitečnost tohoto 
dlouhonohého lupiče mnohem více bije do očí než-li škoda, kterou 
vskutku působí. Krvežíznivá povaha čápova vychází ovšem nej
patrněji na jevo, když mláďata potřebují jeho zvýšené činnosti. 
Dravost jejich nutí jej ke stálému lovu a při tom pták tento jeví 
také čilost, kterou jindy se nevyznačuje. Po lukách i polích, v ba
žinách i ve vodě slídí co nej horlivěji a bystrému zraku jeho ne
unikne ani sebe menší pohyb v trávě. Střehbitě a s jistotou, která 
nikdy nemíjí se s cílem, uchvátí červeným zobákem svým kořist, 
po té vymrští ji vzhůru, rozevře široko čelisti, obratně ji chytí 
a co spolkne, bývá ještě na polo nebo zcela živo. Sotva že však 
sám trochu se nasytí, pomýšlí na domácnost, naplní zobák, roztáhne 
mohutná křídla a přímou čarou letí ke hnízdu, kde choť a hladová 
mláďata již toužebně ho očekávají. Tato zprvu sedí ve hnízdě na 
běhácích a jest viděti pouze jejich hlavy a zobáky. Později staví 
se na nohy a celý život rodiny čapí lze každému zřejmě pozorovati. 
Tu také vidíme, jak mnoho potravy rodičům denně jes t snésti, aby 
nasytili svá mláďata, jichž mívají tři až pět; a to trvá celé dva 
měsíce, pak teprve mladí čápi mohou sami ohlížeti se po potravě. 
Neustále staří jsou na cestě a není divu, uchvacují-li v této sta
rostlivosti své o domácnost vše, co se jim jedlého naskytne. I vrabcům, 
kteří domnívali se, že vysoké hnízdo čapí bude jim bezpečným 
útulkem a ve chrastí udělali si hnízda, bývá za tuto smělost často 
těžce pykati, neboť přihází se, že čáp bez milosti vytáhne je 
z jejich úkry tu  a předloží svým mláďatům.

Když blíží se doba tahu, rodinný život čápův přestává. Již 
ke konci července pozoruje se na ptáku tomto, že chce přidružiti se na 
lukách k čápům jiným, čemuž dotud stále se vyhýbal. Celé čety 
spojují se v hejna, jež zvětšují se čím dál tím více, až konečně 
čápi z celého okolí účastní se schůzí. Praví se, že koná se tu 
přehlídka, při které zkouší se způsobilost každého jednotlivce 
k podniknutí daleké cesty do země faraónů. Pokud vypravování 
o tomto „soudě čapím“, po jehož nálezu všickni ptáci slabí prý 
bez milosti se usmrcují, zakládá se na pravdě, toho zde rozhodo- 
vati nebudeme. Ze vzdálenosti několika mil ptáci přilétají do těchto
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shromáždění a k večeru vracejí se zase do svých hnizd, až konečně 
jednoho krásného dne čápi z celé krajiny se spojivše vznesou se 
do výše, ještě jednou, jako by na rozloučenou, krouží nad domovem 
a pak rovněž tak beze stopy náhle zmizejí, jako na jaře se obje
vili. Na cestě připojují se k nim znenáhla, jak se zdá, hejna jiná 
a vypravování, že na tisíce čápu bylo viděno pohromadě, nepatří 
jistě do říše bájí, nebot ve svém zimním příbytku žijí v ohromných 
zástupech pospolu.

Jak vede si v této příčině cáp černý, o tom není nic bliž
šího známo, neboť samotářský, černohnědý, vespod sněhobílý 
pták tento, jenž má zobák a nohy rovněž červené, pozorovateli se 
vyhýbá. Bydlí ve střední a jižní, řidčeji v severní Evropě, veliké 
části Asie a na zimu stěhuje se rovněž do Afriky. Vždy usazuje 
a hnízdí se v lesích, které leží na rovinách vodou oplývajících; 
v osadách neusazuje se nikdy. Nejraději volí si za bydliště tiché, 
lidmi málo navštěvované lesy, ve kterých jsou staré proschlé stromy, 
zvláště takové, které mají uschlé vrcholy. Na stromech takovýchto 
se hnízdí; samička snáší kolem polovice dubna dvě až pět bílých 
vajec, z nichž as za čtyři neděle vylíhnou se mláďata. Co se týká 
povahy, chování, zvykův a pohybů, podobá se, nehledíme-li k tomu, 
že člověku se vyhýbá, příbuznému druhu bílému.

Neuplynulo ještě ani padesát let od té doby, co do Evropy 
došla zpráva, že v rozsáhlých, hustým rákosím porostlých bažinách 
při bílém Nilu v nitru Afriky objeven byl obrovský čáp, který 
tvarem zobáku liší se ode všech ptáků známých. Představme si 
čápa s dlouhýma tmavýma nohama, peřím většinou popelavým, 
šedočernými letkami a pery rýdovacími, mohutným, l 1/* m dlouhým 
tělem, poměrně tlustým krkem a velikou hlavou, která jest opatřena 
zobákem dlouhým a velmi širokým, napřed v silný hák vybíhajícím, 
jenž podobá se velmi dřeváku, a máme před sebou obraz ptáka 
tohoto, jenž nazývá se člunozobcem africkým (balaeniceps rex). 
Ostatně jest o něm dosud celkem jen málo známo a ledacos, co 
bylo o něm vypravováno, si odporuje a potřebuje ještě bližšího 
pozorování. Že žije velmi skrytě, vychází na jevo již z toho, že 
tak mnozí cestovatelé dřívější, kteří vypravili se vyhledat tajemných 
pramenů Nilu, ho nespozorovali. Jak se zdá, pták tento jen nerad 
vzdaluje se ze svého zamilovaného úkrytu v rákosí, neboť byv 
vyplašen letí jen trochu dále a vždy velmi brzo do něho zase 
padne. Bylo-li však vystřeleno, vznáší se do veliké výše a m aje
státně krouže podobá se v této příčině marabuovi; s ním prý 
také zálibu ve zdechlinách má společnu. Rovněž jako čápi nemá 
hlasu a jsa rozčilen klapá zobákem, leč nedělá si hnízda na stromech, 
nýbrž na zemi v hustém rákosí, kde bezpochyby oddává se též 
nočnímu odpočinku. Vejce jsou poměrně malá, mají za čerstva 
trochu popelavý nádech, později však jsou následkem zahřívání 
nahnědle zašpiněna.
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Podle novějších výzkumů patří plameňáci, již dříve byli 
řáděni mezi ptáky vodní, ke ptákům brodivým. V evropských 
zahradách zoologických spatřuje se často plameňák růžový 
(phoenicopterus roseus), pták to dosahující 1*2— 1’3 m délky, 
barvy bílé s nádechem růžovým, s letkama černýma a ramenoma 
karmínovýma. Zvláštního tvaru jest zobák, jenž uprostřed náhle 
zahýbá se skoro ve pravém úhlu dolů; u kořene jest růžový, na 
špičce černý. Duhovka jest žlutá, oční kruh karmínový a nohy 
jsou téže barvv.

Plameňák růžový bydlí v zemích při moři středozemním a 
černém; též na březích jezer středoasijských a na pobřežích jiho- 
asijských jest častý. Někdy zalétá též na sever a byl několikráte 
spozorováu i v Evropě střední. U jezer s vodou slanou a v ba
žinách při břehu mořském vyskytuje se mnohdy veliké množství 
ptáků těchto a kdo je tu po
zoroval, sdílí zajisté nadšení 
pozorovatelů, kterým dopřáno 
bylo súčastniti se divadla tak 
velikolepého. „Díváme-li se 
z rána od Cagliari k jezerům ,“ 
praví starý Cetti, „zdá se nám, 
jako by obkličovala je hráz 
z červených cihel, neb jako by 
na nich veliké množství červe
ných listů splývalo; leč to jsou 
plameňáci, kteří tam v řadách Plameňák růžový,
stojí a růžovými křídly tento
klam působí. Krásnějšími barvami nezdobila se ani Aurora, skvost
nější nebyly ani růžové zahrady paestské než jest nádhera, jakou 
plameňák má na svých křídlech. Jest to živě ohnivá červeň, čer
veň to růží právě rozkvetlých. Řekové pojmenovali plameňáka 
podle tohoto zbarvení per krycích, Římané podrželi název tento 
a Francouzi neměli také ničeho jiného na mysli než ohnivě čer
vená křídla nazývajíce jej ,flam anť“.

Byli-li něčím vyplašeni, vzlétají, z nespořádané směsice jich 
utvoří se brzo klínovitý šik a opsavše čáry spirální a vznáševše se 
chvilku nad vodou padají na jiné místo.

Seděti vidíme plameňáka zřídka, častěji však státi na jedné 
noze. Vstávaje opírá se o zobák, jinak však chůze jeho jest velmi 
lehká, byt nikoli tak pravidelná jako chůze čápův a volavek. Po
trava jeho záleží v malých vodních živočiších, červech, rybách a 
rostlinách. V zajetí lze krmiti jej po delší dobu vařenou rýží, 
rozmočeným chlebem, ječnou tlučí, máčenou pšenicí a okřehky, ale 
jest potřebí, aby se mu dařilo, přísady látek živočišných. Dává-li 
se mu po delší čas potrava pouze rostlinná, peří jeho pozbývá 
jemného nádechu růžového.
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Co se týká hnízdění, o němž byly podány zprávy různé, zdá 
se býti jistým, že plameňák dělá si hnízdo ve vodě samé na měl
činách neb na plochých ostrůvcích nízkým křovím porostlých. 
V prvém případě jest to kuželovitá vyvýšenina z bahna a rostlin 
utvořená, kteráž as půl metru vyčnívá nad hladinu, ve případě 
druhém jest to jen mělká, v zemi vyhrabaná kotlina, jež bývá vy
stlána trochou rákosí. Samička snáší obyčejně dvě bílá vejce, na 
nichž sedí 30— 32 dní. Mláďata prý již záhy nabývají obratnosti 
v chůzi a plování, létati však naučí se teprv za několik měsíců.

Poslední čeleď ptáků brodivých tvoří volavky, jichž četné 
druhy vyznačují se vesměs tvrdým a na konci jemně zoubkovaným 
zobákem a jsou více méně poutány k vodě, jejíž obyvatelé jsou 
jim potravou. Jedny jsou ptáky nočními, druhé denními, jedny 
bývají stále spojeny u veliké zástupy, druhé sdružují se pouze 
o tah u ; jedny bydlí na břehu mořském, druhé při vodách na pev
nině; jedny dávají přednost lesům, kde na vysokých stromech dě
lají si hnízda, druhé nížinám, které jsou porostlé rákosím. Druhy 
hnízdící se pospolu u velikých osadách bývají často spojeny ještě 
s ptáky čeledí jiných.

Nejvíce odchylují se způsobem života od volavek pravých 
bukači, ptáci to nedružní, kteří žijí po párech v hustém rákosí, 
ve dne jsou skryti a pouze v noci bývají činni. Peří jest delší 
a opatřeno klikatými pruhy ptáků nočních, péra ozdobná scházejí.

Bukač veliký (botaurus stellaris) jest as 70 em zdélí, zá
kladní barvy žlutohnědé s černohnědými a rezavými skvrnami a 
páskami; témě jest zcela černé, zobák žlutý, krk základní barvy 
bilé. Pták tento žije ve střední a jižní Evropě jakož i ve veliké 
části Asie, na zimu pak stěhuje se do severní Afriky. Sotva ně
jaký pták jest schopen tak rozličně a podivně se stavěti jako bukač 
veliký; měně postavu a vhodně se krče a schouluje dovede skrývati 
se tak dobře, že jen nejvycvičenější oko jej spozoruje; lenost, lsti
vost a potměšilost jsou hlavní známky jeho povahy. Chůze jeho 
jest zdlouhavá a opatrná, let klidný a tichý, když vznáší se do 
výše, třepetávý; právě tak se snáší až k samému rákosí, kde křídla 
náhle složí a padá kolmo na zemi. Živí se rybami, žabami a j i 
nými obojživelníky, hady, ještěrkami, malými ptáky a ssavci; velmi 
rád žere též pijavky koňské. V době páření samečkové vydávají 
zvláštní, silný zvuk, který podobá se řvaní vola, skládá se z před- 
rážky a tonu hlavního a zní jako „yprumb“ ; za tichých nocí bývá 
jej slyšeti až do vzdálenosti tří kilometrův a někdy pták připojuje 
k němu ještě „bů.“ Jakým způsobem pták vydává zvuk tak ne
obyčejně silný, o tom hrabě Wodzicki podává zprávu, kterou pra
staré zprávy dřívější potvrzuje. „Umělec,“ praví, „stál na obou 
nohou drže tělo vodorovně a zobák maje ve vodě, když počal řváti; 
voda stále vystřikovala. Po několika notách uslyšel jsem Nauman- 
novo ,yl a samec zdvihl hlavu, mrskl jí do zadu a strčil hned po
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té zobák rychle do vody; řev zazněl tak, že jsem se až ulekl. 
Tím se ukázalo, že ty tony, které toliko s počátku znějí tak hlasitě, 
vzbuzují se, když pták vpustí vodu hluboko do krku a vyrazí ji 
silou mnohem větší než jindy. Hudba trvala dále, avšak bukač 
nemrskal již hlavou v zad, ale také jsem hlasitých zvukův oněch 
již neslyšel. Zdá se tedy, že tento zvuk jest nejvyšším stupňo
váním tokání a že pták, jakmile vášeň jeho jest ukojena, ho ne
opakuje. Po několika akkordech vytáhne opatrně zobák z vody a 
naslouchá; neboť, jak se mi zdá, nemůže na potěšenou samici 
spoléhati.“

Rozličně veliké, více neb méně umělé hnízdo bývá obyčejně 
na starém, přelámaném rákosí, suchém bahně nebo sítinových ostrův
cích, zřídka plove na vodě. Ke konci května neb na počátku června 
lze v něm nalézti 3—5 bledě zelenomodrých vajec, z nichž za 21 
až 23 dni vylíhnou se mláďata, jež brzo, prve než se vyvedou, 
šplhají po rákosí nahoru a do lů ; později se rozptýlí a každé pro 
sebe hledá si potravy.

As o polovici menší jest bukač malý (ardetta minuta), pták 
to barvy žlutohnědé, na temeni, hřbetě, letkách a ocase černozele- 
navě třpytivé. Žije v týchž krajinách jako pták předešlý, přilétá 
na sever ke konci března a již v září stěhuje se do Afriky se
verní, odkud znenáhla postupuje k rovníku, ba až do Afriky jižní. 
Dovede se v rákosí velmi dobře skrývati, tak že jest velmi ne
snadno jej nalézti, zvláště ježto též vyhledává míst takových, kte
rých okolí se shoduje se zbarvením jeho peří, a tu hraje si na 
schovávanou a vpravuje se do postav klamných. Když klidně stojí, 
skrčuje krk a chodě nahýbá hlavu trochu do předu a stále mrská 
ocasem. Po rákosí šplhá tak hbitě, že to až vzbuzuje podiv. Létá 
poměrně rychle; když vzlétá, třepetá se a když spouští se k zemi, 
vznáší se neb vrhá se střemhlav dolů. Co se týká povahy, není 
tak mírný, jak se býti zdá. „Ačkoli jeví se všude“, praví Nau- 
mann, „čilejším a dobromyslnějším než většina volavek ostatních, 
přece bychom se mýlili, kdybychom zchytralému pohledu jeho dů
věřovali ; jest totiž právě tak potměšilý a smělý jak ony. Při- 
blíží-li se k němu nějaký tvor příliš a nemůže-li se vyhnouti, utrží 
z nenadání několik neobyčejně prudkých klofců zobákem, jež 
mířeny jsou obyčejně na oči, u člověka také na ruce a jiné ob
nažené údy a mohou proto býti snadno nebezpečny. Krk hbitě 
se vymršťuje, jako by vyjížděl z nějaké pochvy, a právě tak rychle 
vrací se do polohy dřívější: obé vykonáno jest v okamžiku.“

Bukač malý živí se hlavně rybami a obojživelníky a mimo to 
též červy, hmyzem a jeho larvami; také bezpochyby chytá malé 
ptáky v rákosí bydlící. V červnu lze v prostém, obyčejně na rá 
kosovém strništi vystavěném hnízdě nalézti 3—4 hladká, modravo- 
zelená vejce, z nichž as za 16 dní vylíhnou se mláďata porostlá 
rezavožlutým pýřím.
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Bukač noční (nycticorax griseus) rozeznává se od přede
šlých pery ozdobnými, jež jako pásky visí se záhlaví. Témě, 
šíje, hřbet a ramena jsou leskle zelenavočerná, zadní část těla, ocas 
a křídla šedá; krk, spodní část těla a péra ozdobná jsou bílé. 
Duhovka jest krásně nachová a krátké nohy jsou zelenožluté. Přes 
toto prosté zbarvení bukač noční jest pták pěkný, zvláště když 
stojí přímo, rozčepýří peří na temeni a roztáhne péra ozdobná 
jako prsty. Létá mávaje rychle, ale zcela tiše křídloma a jen na 
krátko se vznášeje; chůze jeho záleží pouze v krátkých krocích 
a pohyby jeho po stromech jsou velmi hbité a obratné. Obyčejně 
žije pospolitě v krajináeh stromovím porostlých, ve kterých jsou 
bažiny; často viděti jest veliká hejna, ana oblohu noční zatemňují 
a krákorajíce vábí jiné soudruhy. Potrava bukače nočního záleží 
hlavně v rybách, jejichž zbytky na blízku osad vzduch otravují, a mimo 
to také v žabách a hmyze. V květnu, červnu neb červenci pták 
tento se hnízdí; dělá si své neumělé hnízdo na větvích vysokých 
stromů. Na čtyřech až pěti zelených vejcích samička sedí sama, 
kdežto sameček sedává vedle hnízda.

Bukač noční jest rozšířen po veliké části Evropy, po Asii zá
padní a východní části Asie střední; na zimu stěhuje se do jižní 
Evropy, do Afriky, Asie jižní a na ostrovy Sundské.

Z volavek denních připomeneme tu nejprve volavku obec
nou nebo popelavou (ardea cinerea). Tělo její as 90 em zdélí 
spočívá na hnědých nohou 15 em dlouhých, peří jest většinou barvy 
popelavé, krk a spodní část těla jsou bilé, na hrdle jsou černé 
čárky, bílé témě jest černě ovroubeno a zobák 12 em dlouhý jest 
žlutý. Na hřbětě, voleti a záhlaví jsou dlouhá péra ozdobná. Dlouhý 
krk bývá obyčejně pěkně zahnut a letě pták klade jej na hřbet.

Volavka popelavá rozšířena jest po větší části světa starého, 
na sever až k 64°. Žije jak při jezerech, řekách a potocích, tak 
i na břehu mořském, pokud jsou tu mělčiny, ve kterých může se 
broditi. Jsou-li na blízku háje neb lesy, jest jí to tím milejší; na 
místech takovýchto bývají často veliké kolonie. Kde jest větší 
počet hnizd volavčích, tu stromy brzo hynou, neboť jsou zcela 
holé a pokryty trusem a zbytky potravy, jež také pokrývají půdu 
a vzduch otravují. Ježto ptáci tito jsou velmi plaší a opatrní, jest 
velmi těžko k nim se p řib líž iti; často vídáme je, ani vznášejí se 
vysoko nad námi majíce nohy nataženy a krk přitažený. Živí se 
skoro výhradně rybami a vídáme je, ani lovíce je brodí se velmi 
pozorně vodou nepůsobíce ani sebe menšího šumotu, majíce oči 
pevně upřeny na hladinu a hlavou brzo sem, brzo tam házejíce a 
skoro po každé rybu vytahujíce; plove-li příliš hluboko, nachy
lují poněkud tělo a rozevírají křídla. Rybu polykají buď ihned 
neb ji nejprve v zobáku přiměřeně obracejí; kromě ryb chytají 
též žáby, pulce a vodní brouky. Žáby napichují zobákem umořují 
až k smrti a pak je polykají; ropuchy pouze usmrcují a zahazují.



285

„Na všecka m ísta“, praví Masius, „kde živel, na který jest od
kázána, slibuje hojnou kořist, vojavka obecná se dotavuje. Y osa
mělé zátoce bývá její stanoviště. Kameny a rákosí vyčnívají tu 
z vody, hbití rackové vznášejí se prudce nad ní, pestrobarevné, 
měnivé kachny a čilí a veselí ústřičníci malí provádějí tu své rejdy; 
ona však stojí tu sama němě a tiše pohlížejíc na klidnou hladinu, 
symbol pustiny. V pravdě, kdo tohoto šedého ptáka viděl v tomto 
postavení, an maje krk přitažen stojí na jedné noze ani sebou 
nehýbaje, ten as se domníval, že postava ta ve spánku ztuhla.

Volavka popelavá.

Než přistupme blíže. Pozorujme ono žluté kočičí oko, jemuž nic 
neujde, ať jest to blízko neb daleko: postava ta jest pravý myslící 
snílek. Jest to číhající lovec, tichý rybář, který s neochabující 
trpělivostí ryby kolem jeho nohou plovoucí lstivě lapá. Co jeho 
oko vyslídí, to zobák jako harpuna vymrštěný ihned uchopí. Jestliže 
lov přece jednou nedaří se mu podle přání neb kyne-li mu na 
blízku výsledek zdárnější,, ubírá se dlouhými kroky opatrně dále, 
při čemž stále slídí po kořisti. Ale jakmile uslyší nějaký neoby
čejný zvuk nebo spatří něco podezřelého, ihned se vzpřímí. Vydav 
svůj kvikavý zvuk vznáší se mávaje těžce křídloma do přiměřené 
výše, po čemž maje nohy nataženy a krk přitažen volným letem
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béře se pyšně dále“. Hnízdí se obyčejně ve vysokých lesích, často 
a rád u větším množství po 20— 150 párech. Kolem polovice dubna 
lze v neumělém, z chrastí, rákosí, slámy a sítí sestaveném hnízdě 
nalézti 3—4, řidčeji 5 zelených vajec, jež jsou o málo menší 
slepicích ; samička vysedí je za tři neděle. Velmi žravá mláďata 
bývá starým dosti dlouho krmiti.

O něco menší jest volavka červená neb horní (ardea 
purpurea), pták to barvy svrchu tmavě popelavé, smíšené s rezavou, 
jež na krku a spodní části těla jest barvou hlavní. Žije v Evropě 
jižní a části Evropy střední, ve veliké části střední a jižní Asie 
a v Africe; hnízdí se na zemi mezi rostlinami bahenními.

V Evropě střední velmi vzácný jsou: volavka stříbřitá 
(ardea nivea) s černým zobákem, černýma nohama, dvěma pás- 
kovitými pery v záhlaví a krásnými pery ozdobnými na voleti a 
h řb e tě ; volavka bílá (ardea alba), jež má ozdobná péra pouze 
na hřbetě; volavka vlasatá (ardea comata), jež jest barvy rezavě 
žlutavé, na zadní části hřbetu, kostrci, ocase a křídlech bílé a 
má na hlavě hřívnatý, až k šíji sahající chochol; volavka ruso- 
hlavá (ardea bubulcus), jež má peří čistě bílé a v době páření 
na hlavě, hrudi a hřbetě dlouhá péra ozdobná barvy rezavočervené. 
Ze všech oněch četných druhů volavek, kteréž oživují vody a bažiny, 
připomenuté jsou pro nás nejdůležitější, ježto žijí v Evropě a 
vyskytují se již v Uhrách vyjmouc snad volavku rusohlavou, jež 
žije ještě dále na jihu. Bez odporu nejkrásnější a nej příjemnější 
z ptáků těchto a snad nejkrásnější z ptáků brodivých vůbec jest 
volavka stříbřitá. Její pěkná postava, hedvábné, bělostkvoucí peří, 
ozdobnost a hbitost povyšují ji nad volavku bílou, jejímž zmenšeným 
jest obrazem. Velmi pěkná jest podívaná na tyto štíhlé, bělostkvoucí 
postavy, any jsouce ozářeny paprsky slunečními stojí v černé bažině 
neb mezi jinými ptáky brodivými tmavě zbarvenými, ku kterým 
bývají přidruženy.

Rozsáhlé bažiny uherské jsou eldoradem všech těchto 
druhů volavek a tak čilého života, jaký jeví se v těchto koloniích 
čítajících tisíce, ba statisíce těchto ptáků, nespatřujeme nikde 
jinde. E. Baldamus, pastor v Osternienburce, vydal se r. 1847. na 
cestu do Uher, aby poznal ptactvo tamější, a vylíčil věrně osady 
volavčí, které se tam vyskytují. „Tam, kde Tisa a Temeš ústí do 
Dunaje,“ vypravuje, „častými povodněmi vznikají, ježto břehy 
jsou nízký, močály a bažiny na několik mil se prostírající, jež 
pokryty jsou rozsáhlými lesy třtinovými. U města Titela, jež leží 
v rakouské Vojenské Hranici, břehy Tisy zdvihají se do výše přes 
30 m  v kolmou stěnu z hlíny, na jejímž nejvyšším místě jsou 
trosky tvrze. Odtud jest pěkná vyhlídka na floru bahenní, jež 
podobá se tropické a prostírá se do nesmírné dálky. Na západě, 
ve vzdálenosti několika mil až tam, kde na obzoru mizí, jest holý 
břeh Dunaje s jeho četnými rameny, zátokami, zalesněnými a
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obydlenými ostrovy. Na jihu, nad stříbrnou páskou Dunaje jaksi 
pozdviženou vypínají se zářící minarety tak zvané bílé pevnosti 
bělehradské s tmavomodrým pozadím srbských pohoří. Na východě 
a severu na svahu stanoviště zaujatého vine se líná, kalná Tisa 
a za ní, jak daleko zrakem dohlédneme, nekonečná rovina, jediný 
veliký les třtinový. Žádného odpočinku není tu pro umdlévající 
oko, všude rákosí splývá s obzorem. Ale od nekonečné zeleně a 
modře odlišují se překrásně podivuhodné žluté, šedé, bílé a černé 
postavy volavek bílých, červených, rusohlavých, bukačů nočních, 
kolpíkův, ibisů, kormoránů, mořských vlaštovek, racků, hus i pe
likánů. Volavky hnízdí se na vrbách a topolech, které tu a onde 
se vypínají. Každé z jejich sídel má v obvodu nejvýše několik 
tisíc krokův a hnízda roztroušena jsou pouze na sto až na sto 
padesáti vrbách; ale na mnohých z těchto stromů jest deset až 
dvacet hnizd. Na silnějších větvích větších vrb jsou hnízda volavek 
popelavých a hned vedle nich, často o jejich okraj jsouce opřena hnízda 
bukačů nočních; slabší a vyšší haluze nesou hnízda volavky stří
břité a kormoránů malých, kdežto níže, na štíhlých ratolestech 
postranních houpají se malá, průhledná hnízda volavek vlasatých. 
Na společném takovém hnízdišti bukač noční jest obyčejně nej
četněji zastoupen, po něm následuje volavka stříbřitá, pak volavka 
obecná a konečně volavka vlasatá. Kromě kormoránů malých 
(baklanů) všickni ptáci ti jsou tak málo plaši, že ani střílení 
po několik týdnů trvající nezahnalo jich s místa. Po výstřelu sice 
slétnou, leč usadí se opět brzo na stromě, ba zůstávají dosti často 
seděti na stromě, na který právě někdo leze. Setrváme-li chvilku 
v lodce pod stromy, počíná se brzo co nejbujnější život a těkání 
a střídají se výstupy tak překvapující a proměnlivé, že divadla 
dosud nevídaného nemůžeme se ani nabažiti. Nejprve slézají bukači 
noční za hlučného křiku a podivně se tváříce s hořejších větví ke 
svým hnízdům, tu a tam něco na nich upravují, překládají vejce, 
otáčejí a vrtí sebou na všecky strany a široko rozevírají veliký 
červený hltan proti sousedu, který snad odvážil se příliš blízko, 
a při tom ozývají se chraptivým hlasem; po té blíží se tichým 
letem volavky stříbřité ta suché chrastí na hnízdo přinášejíc, ta 
zase hbitě s větve na větev ke hnízdu svému vystupujíc a mezi 
nimi lehkým, na let sov upomínajícím letem pěkné žluté postavy 
volavek rusohlavých; naposledy blíží se poněkud ostražitěji volavky 
obecné. Tu pak je hřmotu, křiku, stenání, chrustění a chrčení, 
tu je hemžení sněhobílých, žlutých, šedých a černých bludiček na 
světlomodré půdě, že zrak i sluch přechází a umdlévá. Konečně 
vřava poněkud se utiší, hluku ubývá. Většina ptáků sedí na vejcích 
neb na stráži vedle hnizd, jen jednotliví přilétají a zas odlétají 
snášejíce stavivo na hnízda. Najednou napadne nudícího se bukače 
nočního, že trocha chrastí z hnízda sousedova dobře by se mu 
hodila na jeho vlastní, a křik, který právě poněkud ochabl, počne
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se znova. Opět piano, nebot skutečných pomlk čili paus není. 
Ale co jest příčinou nyní tak náhlého, strašného fortissima? Hle, 
luňák, který má hnízdo asi padesáte krokův odtud, uchvátil každým 
pazourem zcela flegmaticky mladou volavku. Stará vybíhá hněvivě 
a hrozivě z hnízda, leč nechá lupiče s ulovenými mláďaty od- 
táhnouti, ačkoli, kdyby pokusila se užiti své nebezpečné zbraně 
a síly, připravila by záhubu těm a podobným cizopasníkům. Několik 
bukačů provází s křikem nepovolaného rušitele klidu; najednou 
však nový, ještě silnější pokřik volá je nazpět. Tu straka, onde 
vrána popelavá použivše nepřítomnosti jejich odnesly jim několik 
vajec. Sousedé oloupených zdvihají se za strašlivého křiku, leč 
ihned v tom jiní z té loupežnické chásky přepadají hnízda právě 
nyní opuštěná a odlétají střelhbitě s novou kořistí. Ještě znějí 
zmatené výkřiky úzkosti a pomsty; tu zašumí to vzduchem a 
v okamžiku nastane úplné ticho. Mocný král vzdušné říše, mohutný 
orel táhl kolem, tam k nepřístupnému rákosí, kde hlasité štěbetání 
hus a kachen právě tak náhle umlká. Onde na pokraji louky 
vyšla rána a celá osada kromě bukačů nočních zdvihá a druží se 
k tisícům ptáků, kteří tamto z mělké vody byvše vyplašeni udé- 
šeně krouží kolem, až konečně zase všecko se usadí.

V celé třídě ptactva není snad ničeho rozmanitějšího a za
jímavějšího než tyto osady volavčí. Byt ptačí hory severní posky
tovaly pohledu velikolepého, přece nečiní dojmu tak pěkného a 
zajímavého, živostí a bohatostí barev poutajícího.“

Ve středověku lov volavek byl v Evropě oblíbenou zábavou. 
Tu volavka byla ptákem feudálním, královskou zvěřinou, která 
lovila se jen královským sokolem. V Hindostaně volavky loví se 
dosud náruživě a sotva nějaká štvanice vyrovná se divadlu, které 
se tu pozorovateli naskytuje, když pronásledovaný pták buď prudce 
letí ku předu nechávaje nepřátele daleko za sebou, neb jako 
stkvoucí šipka vylétá co nejrychleji vysoko k obloze neb konečně 
pouští se v zoufalý boj s přesilou. Hbitost, obratnost a síla, které 
jeví v takovýchto chvílích, jsou vskutku podivuhodný. Často spa
třuje se, kterak jako kolo větrného mlýna otáčí se ve vzduchu a 
ostrým zobákem a prudkými ranami křidel pokouší se nepřátele 
zahnati. Tu ptáci na chvilku se zastaví, jako by byli držáni nevi
ditelnou páskou, a uprostřed nich volavka majíc křídla natažena 
jako meče. Po krátkém odpočinku nové stoupání, vždy výš a výše 
k obloze. Žádné oko není dosti bystré, aby ji sledovalo. Ale 
statečného ptáka nezachrání ani lest, ani odvaha. Nad ním, vedle 
něho a pod ním vznášejí se sokolové a když štíhlý krk klade na 
hřbet a zobák obrací jako oštěp vzhůru, aby překazil útok shora, 
vražedné drápy zatnou se do těla zdola a konečně vítěz i přemo
žený spadnou na zemi.
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Ptáci vodni.

Ptáci vodní vyznačují se krátkými, daleko vzadu umístěnými 
nohami, jejichž prsty jsou spojeny neb ovroubeny blanou plovací. 
Peří těsně přiléhá a ptáci natírají je, když vyjdou z vody, tukem 
z bradavky brzlíkové, aby voda se ho nechytala ; pod pery vnějšími 
jest husté pýří, jež ptáky tyto chrání od zimy a kůži jejich od 
smáčení. Majíce krk obyčejně dlouhý vytahují potravu ze dna vod. 
Jsou rozšířeni po celé zemi, bývají často spojeni u veliké zástupy, 
živí se skoro vesměs jinými živočichy, množí se velice a většina 
jich jest užitečná.

Moře jest vlastním domovem ptáků těchto; čím blíže k točnám, 
tím hojněji se vyskytují, tak že na vhodných místech vzduch a 
moře jimi se hemží. Beechey viděl na Špicberkách na svazích 
vysokých skal alky tvořící nepřetržitou čáru nejméně tři anglické 
míle dlouhou a tak hustě pohromadě, že někdy bylo jich jedinou 
ranou zastřeleno až třicet. Počet jich páčil se na miliony; když 
vzlétly, zatemnily oblohu a ve vzdálenosti anglické míle bylo ještě 
zřetelně slyšeti jejich pronikavý křik. Nepotřebujeme však cesto- 
vati až do moře ledového, chceme-li takovéto ptačí osady spatřiti. 
Již ostrovy Farorské a pobřeží norvežské oplývají takovýmito vrchy 
ptačími a chudí obyvatelé tamější ži7í se skoro výhradně lovem 
ptáků tam se vyskytujících.

K prvému oddělení ptáků vodních patří potáplice, jež vy
značují se tělem válcovitým, krátkými nohami, jež jsou opatřeny 
plovacími blanami neb laloky a posunuty daleko na zad, pročež 
tělo bývá vzpřímeno. Ptáci tito žijí hlavně v mořích pásma mírného 
a studeného, létají buď špatně nebo jsou k letu naprosto nezpů
sobilí, dovedou však výborně plovati a se ponořovati; živí se 
rybami, raky a menšími živočichy vodními a bývají obyčejně sdru
ženi u veliká hejna, jež hnízdí se na osamělých pobřežích a ostrovech.

Prvá čeleď ptáků sem náležících obsahuje potápky, jež 
mají tělo široké a ploše stlačené, křídla úzká a krátká, hlavu 
malou, štíhlou a nízkou, zobák úzký, kuželovitý a po stranách 
stlačený, krk dlouhý a dosti tenký; nohy jsou tak daleko vzadu, 
že ptáci tito chodí jen velmi těžce a majíce tělo zcela vzpřímeno, 
a prsty přední jsou od kořene až k prvému kloubu spojeny blanou, 
odtud pak rozděleny a opatřeny plovacími laloky. Ocas schází; 
toliko malý chvost rozčeslých per jej zastupuje. Ptáci starší mívají 
od doby páření až do zimy na hlavě nádhernou ozdobu v podobě 
širokého límce nebo dvojitého chocholu, který vyznačuje se z pra
vidla živějším zbarvením.

M alý Bréhm. II. 1 9
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Potápky žijí v pásmě mírném ve vodách stojatých nebo pomalu 
tekoucíchva vroubených rákosím a sítím ; na moři spatřují se 
zřídka. „Žádný jiný druh ptačí,“ praví Naumann, „není tak zcela 
ptákem vodním jak ony; nebot dosud není znám ani jediný, který 
by, aspoň v některé době tu déle, tu kratčeji nepomeškal na zemi. 
Potápky přicházejí na pevninu pouze v největší tísni, leč zůstávají 
zcela na blízku vody, aby jsouce překvapeny mohly se ihned zase 
do ní vrhnouti. Ke všem výkonům jest jim potřebí vody, i když 
chtějí vzlétnouti a letmo do vzduchu se vznésti, proto že toho 
jinak nedokáží, než když s hladiny vodní se porozběhnou. Život 
svůj prožijí dílem plovouce, dílem se ponořujíce a když jiní ptáci 
vodní chtíce si oddechnouti, odpočinouti a na slunci se vyhřívati 
ubírají se na břeh neb jiné pevné místečko, potápky setrvávají na 
hladině vodní a plovouce dosahují téhož účelu. Oddávajíce se 
zcela klidu mají krk tak málo ponořen, že pluje po vodě jako 
kousek korku; nohy mají zdvižené do výše a položené k nosným 
perům podle křidel; zobák zastrkují do peří hřbetního a lopatko
vého. Tak odpočívají a spí za klidného počasí na tiché hladině 
vodní obyčejně daleko od pevniny. Není-li však voda zcela klidná, 
tak že jest obávati se, že proud vzduchový zahnal by je ke břehu, 
svěsí nohy do vody a dovedou mistrně, snad pohyby zcela zvlášt
ními setrvati vždy na témž místě.“ Pod vodou plovou tak rychle, 
že člověk po břehu jdoucí jim nestačí.

Nejstatnější z nich jest roháč veliký (podiceps cristatus), 
přední to ozdoba mořských pobřeží, jezer a rybníků. Jest zvící 
kachny, barvy svrchu leskle černohnědé s bílými pruhy na k říd lech ; 
líce, hrdlo a spodní část těla jsou rovněž bílé, tato se leskne jako 
atlas. V šatě svatebním hlava jest ozdobena chocholem ve dva 
růžky vybíhajícím a hrdlo límcem skládajícím se z per nádherných, 
dlouhých a rozčeslých. Duhovka jest karmínová, uzda červená, 
zobák bledě červený a nohy jsou na straně vnější tmavé, na straně 
vnitřní nažloutle bílé.

Pták tento žije v Evropě kromě dalekého severu, v Asii. 
severní Africe a Americe. Dovede výborně plovati a se potápěti; 
jako šipka žene se po hladině brzo maje tělo hluboko ponořeno, 
tak že jen malá část hřbetu vyčnívá nad vodu, brzo jako zátka 
korková vznášeje se lehce na hladině. Náhle natáhne štíhlý krk 
vzhůru, rozčepýří límec krční a vztyčí dvojitý chochol, tak že se 
zdá, jako by mu náhle byly vyrostly dva růžky. Takto zdá se po 
několik vteřin poslouchati odpočívaje klidně na hladině a jeho 
bílé peří hrudní leskne se za svitu luny jako roucho atlasové. 
Po té krk zase skloní a pěkně zahne, límec stáhne, chochol po
někud spustí a počne klidně upravovati své roucho. Položí krk 
na hřbet a jede zobákem po peří, pak vysoko se vynoří, aby 
upravil si spodní část těla, a po té lehne si docela na jednu stranu —  
a to činí tak vkusně, lehce a nenuceně, že ihned poznáváme v něm
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dokonalého mistra v každém pohybu. Náhle na okamžik opět 
ustane a zmizí jako duch. Za někoiik vteřin se zas objeví, skoro 
na témž místě, a opět pořádá a čistí si peří. A tak ponořování 
a upravování peří stále se střídá. Konečně však jest s tím hotov, 
hrdě plove sem a tam čas od času se ponořuje a zase vynořuje 
a konaje každý pohyb lehce a nenuceně. Ponořuje se nadarmo? 
Stále aspoň vrací se s prázdnou, bez kořisti; jen jednou, když 
hra ta asi dvacetkrát se opakovala, vynoří se maje v zobáku 
dosti velikou rybu, kterou, jak se zdá, s jakýmsi namáháním na 
hladině zmůže. Než ani dříve nepouořil se snad ani jednou nadarmo,

Roháč veliký.

nýbrž pozřel kořist záležící v malých rybách, vodním hmyze, 
larvách a pod. bezpochyby hned pod vodou. Nyni opět plove těsně 
podle rákosí maje krk vzpřímen a poskakuje jako tanečník; lapá 
s úžasnou hbitostí a obratností vyplašená šídla. Konečně zdá se 
býti prozatím nasyceným; ozve se svým hlubokým, skřípavým 
hlasem, k němuž z houští pravidelně se odpovídá, a pak plove 
po vodě sem a tam, lehce jako pírko, které vánek žene po hladině, 
a jsa rovněž tak pohybliv, aniž pozorujeme síly, kterou jest po
háněn. Sotva sto kroků jsa vzdálen od břehu plove sem a tam 
maje krk brzo pěkně zahnutý jako labut, brzo vzpřímený a vysoko 
zdvižený. Ale to vše činí jen tehdá, když vidí, že jest zcela 
bezpečen, neboť jinak jest to pták velmi plachý, nedůvěřivý a 
opatrný. „Vlastně nedůvěřuje,“ praví Naumann, „nikomu, pozoruje 
i pastýře, ženské a děti dříve nějakou chvíli z daleka, než nabyv 
poněkud důvěry se přib líží; také před kocábkami rybářskými 
prchá již z daleka, i když jsou na nich lidé, kteří si ho ani

19*
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nevšímají. Zastihne-li jej někdo, bud si kdo bud, na blízku břehu, 
spěchá dílem nad vodou, dílem pod ní co nejrychleji, aby dostal 
se na šírou hladinu a několik set krokův odtud. Ve zdálenosti 
té plove nyní tak klidně, jako by si byl vědom, že nemůže při- 
hoditi se mu nic zlého. Jakož jest opatrn, mešká všude tam, kde 
nezdá se býti dosti bezpečným, na šíré hladině, aby mohl volně

kolem se rozhlížeti a každé 
nebezpečenství z daleka spo- 
zorovati, a když v době roz- 
plozování jest mu potřebí vy- 
hledati houštiny rákosové a sí
tinové, přibližuje se k ní jen 
tehdá, když tam lidí.není. P ře
kvapen jsa vklouzne někdy také 
do sítí, kde mešká jen tak 
dlouho, dokud neznamená vhod
né chvíle, aby pod vodou dostal 
se zase na šírou hladinu, po 
čemž vystrčí často jen hlavu, 
potápí se a tak uhání, až my
slí, že jest dosti daleko a v bez
pečí.“

Hnízdo bývá na pokraji 
rákosí a sítí daleko od břehu 
ve vodě připevněno jsouc k ně
kolika stéblům, aby vítr ho ne
odnesl. Skládá se vždy z mokrých 
rostlin vodních, které pták vynáší 
z hlubiny; ježto látky stavební 
neočistuje, nýbrž skládá ji i sba- 

Rohác veliký. hnem na ní lpícím, hnízdo podobá
se hromadě hnijících rostlin vod- 

uích, které náhodou větrem byly sneseny. Na tom však není dosti, 
nýbrž pták má stále pohotově zásobu náplavu, kterým pokrývá vejce, 
prve než z hnízda se vzdálí. Tři nebo čtyři bílá vejce jsou skoro 
zvící slepicích a oba staří sedí na nich střídavě; asi za tři neděle 
vylíhnou se z nich mláďata, jež dlouho odpočívají a spí na hřbetě 
matčině, ježto potřebují dlouhého času k úplnému vývoji; ovšem 
však dovedou již dobře plovati a se ponořovati, prve než mohou 
létati. Láska rodičů k mláďatům jest veliká. V nebezpečí staří 
brání jich statečně a berouce je pod křídla a s nimi se pono
řujíce hledí je uvésti v bezpečí.

Ptáci náležící k čeledi alk žijí v severním moři ledovém a 
nejpamětihodnější z nich jest papuehalk severní, jenž nazývá 
se také lundem neb kachnou polární (alca arctica). Jest as 
30 em zdélí, ale délka křídla činí jen 17 em, pročež není divu,
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že vylétati z vody neb se země jest mu těžko; když však se vznese, 
přece letí dosti rychle, leč rychlých obratů činiti nemůže. Když 
tedy letí, lze jej velmi snadno chytiti; jest jen potřebí držeti před 
ním rozestřenou síť na tyči upevněnou a on vraziv do ní padá, 
jestliže se do ní nezaplete, ihned na zemi, kde nedovede si pomoci. 
Svrchní část těla, témě, páska 
krční, křídla a ocas jsou černo
hnědé, hlava po stranách a 
spodní část těla jsou bílé. Po
zoruhodný jest zvláště velmi 
silný, po stranách neobyčejně 
stlačený a rýhovaný zobák, 
který jest u kořene modrošedý, 
ostatně však žlutočervený, k te
roužto barvu mají i nohy.

Alka malá neb norvež- 
ská (alca torda) jest 42 em 
zdélí, barvy svrchu černé, ve
spod bílé a po stranách šedé; 
pruh táhnoucí se od zobáku 
k oku, líce a hrdlo jsou rov
něž šedé, duhovka jest tmavohnědá, zobák kromě bílého příč
ního pruhu a nohy jsou černé.

Alka malá žije sice v mořích severních, ale někdy se stěhujíc 
dostává se daleko na jih; tak byla častěji pozorována i v moři 
středozemním. Dovede výborně plovati a se pouořovati a též na 
zemi pohybuje se dosti rychle, ač kolísavě. Zvláště pozoruhodný 
jest její let, při němž těsně nad vodou, nohama a křídlomazpěnujíc 
hladinu a zobákem brázdíc vlny pohybuje se rychle a prudce. Du
ševní schopnosti její můžeme nejlépe posouditi, když pozorujeme 
ji ve vodě. Na zemi vede si nemotorně a hloupě, ale silným zobákem 
dovede se velmi dobře brániti. Živí se malými rybami a korýši, 
někdy prý též rostlinami a hnízdí se nejraději ve štěrbinách a 
trhlinách skalních. Samička snáší jedno vejce, na němž oba staří 
sedí střídavě.

Přechod od alk k tučňákům tvoří a lk a  v e l ik á  (alca impennis), 
jež dříve v Grónsku a na Islandě vyskytovala se hojně, tak že 
obyvatelé jejím masem se živili, leč již od počátku tohoto století 
jest, jak se zdá, skoro úplně vyhubena. Byla skoro 1 m zdélí, 
barvy svrchu leskle černé a vespod bílé.

Z ptáků patřících k čeledi tučňáků jest největší a nejpozo
ruhodnější tučňák patagonský (aptenodytes patagonica), jenž 
dosahuje 1 m délky, jest barvy svrchu šedé, vespod bílé; hlava, 
zadní část krku, hrdlo a zobák jsou černé, vejčitá skvrna za 
uchem, úzké pruhy po stranách krku a přední strana krku jsou 
leskle žluté, křídla bez per, šupinovitá.

Papuchalk severní.
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Domovem ptáka tohoto jest jižní část tichého oceánu a 
Patagonie. Již tvar jeho těla nasvědčuje tomu, že jest odkázán 
žiti na moři, v němž také pohybuje se velmi hbitě a obratně; leč 
i pohyby jeho po pevnině jsou rychlé. V době páření počíná se 
u tučňáků život velmi čilý a pestrý. „Počet tučňáků,“ praví Bennett, 
„kteří shromažďují se na ostrovech Macquariích v jižní části 
tichého! oceánu, jest až k neuvěření veliký, i jest naprosto ne
možno odhadnouti, kolik as jich jest pohromadě, ježto jich ve dne

Alka malá.

v noci stále třicet až čtyřicet tisíc jde na pevninu tolikéž opět 
na vodu. Ti, kteří jsou na pevné zemi, jsou spořádáni jako 
pluk vojákův a to nejen v řadách, nýbrž i dle stáří. Na jednom 
místě jsou mláďata, na druhém ptáci pelichající, na třetím 
samičky na vejcích sedící a na čtvrtém volní samečkové. Ro
zestavení takové zachovává se také tak přesně, že žádný tučňák, 
který nepatří k dotčenému zástupu, do řady se nepřijm e.“ Tučňáci 
hnízdí se obyčejně ve hlubokých kotlinách, které si vyhrabávají; 
vejce podobají se husím a jsou na půdě zelenavé hnědě skvrnitá. 
Oba staří sedí na nich střídavě a když vylíhnou se mláďata, za
opatřují je tak hojnou potravou, že velmi záhy dorůstají. Pro
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maso, tuk a peří tučňáci loví se velmi horlivě. Jak to chodí, když 
lidé dostanou se mezi hnízdící se tučňáky, vylíčili Lesson a Garnot. 
„Loď Urania, na níž se plavili, stroskotala se u Maluinův a mužstvo, 
jež trpělo nedostatkem potravy, bylo vysláno, aby jí hledalo. Vy
stoupili také na ostrov tučňáků, hnízdiště to, na kterém bylo asi 
dvě stě tisíc tučňáků, doufajíce, že tam najdou tuleně. Když je 
ště v noci se blížili, strhl se strašlivý pokřik a když se rozed
nilo, spatřili na břehu na tisíce ptáků, kteří všickni najednou 
z plna hrdla křičeli. Každý z nich má hlas, který co do síly nezadá 
ani hlasu osla, i můžeme si tedy představiti, jaký křik tito tisícové 
působili. Když lodníci vystoupili na zemi, tučňáci rychle uprchli

Lov tučňáků.

a zmizeli dílem ve vysoké trávě, dílem ve svých děrách. Lodníci 
pozorovali brzo, že ptáci utíkali jen po svých cestách, pročež 
postavili se na ně a mohli se jich pak snadno zmocniti. Utloukali 
je holemi a pobili jich tolik, aby byli potravou s dostatek opatřeni. 
Bylo vysláno osm až deset mužů, kteří kráčeli tiše ku předu, 
obsadili cesty a utloukali ptáky krátkými holemi. Ale musili jim 
hlavu rozraziti, neměli-li ptáci zase vstáti a utéci. Když tučňáci 
spozorovali, že jsou překvapeni, spustili srdcelomný křik a bránili 
se také strašlivými klofci. Utíkajíce šlapali tak pevně, že někdo by byl 
mohl domnívati se, že to klusají mladí koňové. Znenáhla lodníci na
učili se prováděti honbu vydatně a v pěti neb šesti hodinách zabili 
obyčejně šedesát až osmdesát tučňáků; leč lodnímu mužstvu to 
vydalo pouze na dva dni potravy. Každý pták vážil sice pět až 
šest kilogrammův, ale z toho odpadla veliká část na vnitřnosti a
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mimo to všechen tuk musil při stahování býti odstraněn, tak že 
z jednoho ptáka nezůstalo vice než dva kilogrammy masa. Ostatně 
kdyby železná nouze byla lodníků k tomu nedohnala, zajisté by 
s nevinnými ptáky těmito byli nevedli boje tak vražedného, neboť 
jejich maso jest prašpatným pokrmem.“

Druhé oddělení ptáků vodních obsahuje dlouhokřídlé, kteří 
vyznačují se velmi dlouhými letkami, pročež létají nejen rychle, 
nýbrž též dlouho a i při nejprudčí bouři. Zobák většiny jich jest 
napřed opatřen hákem.

Buřňáci tvoří prvou čeleď dlouhokřídlých ; četné druhy jich 
jsou rozšířeny po všech mořích. Když objeví se plavcům v moři 
severním ledem obklíčeným burňák lední (procellaria glacialis), 
nastane radost a veselí, neboť voda ledu prostá nemůže již býti 
daleko. Jest to pták pěkný, barvy svrchu modrošedé, vespod 
stříbrošedé, na hrudi bílé; dlouhé letky jsou načernalé, zobák a 
nohy žluté. Buřhák lední dosahuje 50 em délky a žije v severním 
moři ledovém. Létá lehce a plove velmi hbitě, na zemi však jest 
velmi neobratný. Hlas jeho zní kdákavě jako „gégégégerr“, ve 
zlosti vrzavě jako „karv“. Potravou jeho jsou všelicí živočichové 
mořští, ale též lžičník na úskalích rostoucí. Na západních Manóerech 
u Islandu hnízdí se veliké množství těchto ptákův a ač ročně 
vybere se tam aspoň 20.000 mladých, přece ptáků těch přibývá, 
ježto ke mnohým mláďatům nelze se dostati.

„V polovici března“, praví Faber, „buřňák lední blíží se 
k místům hnízdním; na počátku května neb někdy již v polovici 
dubna snese veliké, zakulacené vejce, bílé jako padlý sníh buď 
na holé výběžky skalní neb do malé jamky nahoře na skalních 
ostrůvcích. Jako pud rozplozovací většinu ptáků hnízdících se na 
skalách tak ochočuje, že je můžeme vzíti, jsme-li jen poněkud 
hbiti, z hnízda, tak i pták tento zkrotne tou měrou, že házeje po 
něm dlouho hrudami nemohl jsem ho vypuditi z hnízda. Ne dříve 
než v prvých dnech červencových mládě vylíhne se z vejce; ke 
konci toho měsíce jest na polo dospělé a porostlé dlouhým šedo
modrým chmýřím. Již tu prská právě tak dobře jako staří tukovitou 
látku někdy přes dvě třetiny metru daleko na toho, kdo je chce 
lapiti, vydavujíc tekutinu tu z dolejší části jícnu. Zásoba ta ne
vyčerpá se tak brzo. Ke konci srpna mláďata se vyvedou a jsou 
nad míru tučná, zapáchají však velmi nepříjemně. Obyvatelé zá
padních Manoerů putují pak po skalních ostrůvcích, ubíjejí jich 
tisíce a nasolují je pro zimní potřebu. V polovici září staří i 
mladí opustí hnízdiště a táhnou na šíré moře, kde bývají přes 
zimu, pročež v té době nespatříš na Islandě žádného z ptáků 
těchto.“

Téměř o polovici větší jest burňák obrovský (procellaria 
gigantea), jenž žije v mírném a studeném pásmě jižní polokoule. 
Svrchní část těla jest porostlá peřím skvrnitým, spodní bílým ;
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peří ptáků mladých jest barvy jedné, totiž čokoládové. Duhovka 
jest žlutavobílá, zobák jasně žlutý a nohy jsou bledožluté. Buřňák 
obrovský létá velmi dobře. Potrava jeho záleží v odpadcích zabitých 
zvířat mořských, jako tuleňů, velryb a j. a v rybách; též zbytky 
ptáků byly nalezeny v jeho žaludku. Samička snáší rovněž jen 
jedno bílé vejce.

Ještě větší jest albatros (diomedea exulans), jejž námořníci 
nazývají také kapskou ovcí. Dosahuje 1*16 m  délky a v rozpjatých 
křídlech 3*5 m šířky. Jest z buřňáků největší, má bílé peří, černé 
letky, červenavobílý zobák a nažloutlé nohy a jest jedním z nej
známějších zjevů v mořích jižních, odkud zalétá též za rovník, tak že 
byl již viděn také na severu v moři Beringově. Po mnoho dní, 
ba i po několik neděl provázívá plující lodi, kolem nichž prudce 
létá maje křídla klidně rozpjata; jen vždy za několik minut jima 
zamávne. „Jest milo a příjem no,“ praví Bennett, „viděti tyto 
skvostné ptáky nádherně plouti vzduchem, jako by je vedla nějaká 
neviditelná moc. Neboť sotva spozorujeme nějaký pohyb křidel, 
když se byl již prvý popud stal a mocný letoun vznesl se do 
vzduchu; vidíme, jak stoupá a klesá, jako by jedna a táž síla 
mohla tyto rozličné pohyby působiti, jako by pták svalů svých 
vůbec nenapínal. Snáší se dolů těsně kolem kormidla lodi jaksi 
nezávisle, jako by byl vládcem všeho, co jest pod ním. Yidí-li 
plovati nějaký předmět na vodě, spouští se znenáhla maje křídla 
rozpjata nebo zdvižena, usedne také na vodu a požívaje své potravy 
plove jako racek neb kachna; pak se zdvihne, maje křídla roz
pjata běží po hladině mořské, počne kroužiti a po té počne opět 
letmo se potulovati. V pohybech jeho není viděti namáhání, spíše 
sílu a vytrvalost spojenou se stále stejnou lepostí. Vskutku spanile 
pluje vzduchem kloně se se strany na stranu a vznášeje se těsně 
nad dmoucími se vlnami, tak že se zdá, že špičkami křidel musí 
se jich dotýkati; pak vznese se opět vzhůru pohybem stejně volným 
a lehkým. Let jeho jest tak rychlý, že spatříme jej o několik málo 
okamžiků později, než táhl kolem lodi, již u veliké dálce stoupati 
a padati s vlnami, že může přeletěti nesmírný prostor v době 
nejkratčí. Za počasí bouřlivého létá i proti větru a drží se jako 
nejveselejší mezi veselými nad vlnami prudkou bouří zmítanými; 
neboť ani když v bouři létá, nepozorujeme zvláštních pohybů jeho 
křidel, toliko postup letem jest o něco volnější. Někteří se domní
vají, že nikdy neletí ochable, nýbrž jako plachetní loď pluje proti 
větru a týmž způsobem rychle postupuje.“ Stále slídí po kořisti 
a žravost jeho jest tak veliká, že lapá po všem, co vyhodí se 
z lodi, i po vnadidle na udici upevněném. Tímto způsobem bývá 
mnohdy, chycen a tak lov albatrosa činí jednotvárný život na lodi 
při dlouhé plavbě poněkud rozmanitějším. Po zemi pohybuje se 
neobratně a též se špatně ponořuje. Plovaje lapá kořist jen při hla
dině; nikdy nevrhá se jako jiní buřňáci za kořistí střemhlav do vody.



Kdežto plavec albatrosa bez výčitek svědomí chytá a usm l
čuje, b u řn á k u  m a lé m u  (tbalassidroma pelagica) ublížiti se va
ruje pohlížeje s pověrečuou úctou na hejno těchto velmi obratných 
ptáků mořských, když objeví se na blízku lodi. Dosahují 14 em 
délky, mají peří na temeni leskle černé, u čela nahnědlé, plášť 
černohnědý, konce prostředních krovek křídelních jasně bílé, tak 
že tvoří pásku; péra kostrční, řitní, postranní spodní krovky ocasní 
a kořeny per rýdovacíeh jsou bílé. Ocas jest rovně přistřižen a 
jako saze hnědý. Duhovka jest hnědá, zobák černý a nohy jsou
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Buřňák m alý ..

načervenale hnědé. Pták tento žije ve všech mořích a živí se 
měkkýši, malými raky a snad také rybičkami.

Ke druhé čeledi dlouhokřídlých náleží rackové, jichž roze
znává se přes šedesáte druhů. Ty rozdělují se na racky loupeživé 
a rybářské. Tito hledají si potravy sami, což často jest jim trp k o ; 
onino však raději odnímají ulovenou kořist jiným rackům, alkám, 
kachnám a jiným ptákům ryby lovícím honíce je tak dlouho, až 
ve spěchu a úzkosti kořist pustí, po čemž hned při pádu obratně 
je chytají a pohlcují.

Jedním z nejhorších lupičů jest chaluha veliká nebo skua 
(lestris catarractes), jež jest 55 em zdélí a v rozpjatých křídlech 
1*4 m zšíří; vlastním domovem jejím jest severní Norvežsko a 
ostrovy severoevropské, odkud pták tento v zimě stěhuje se až 
k pobřeží moře severního. Jest barvy tmavohnědé, k níž na hrdle, 
stehnech a břiše přimíšena jest jasně rezavočervená.

Chaluha veliká jest tak loupeživá a smělá, že prý i statnému



299

albatrosovi, když jej spatří, stále jej pronásledujíc nažene tolik 
strachu, že kořist pustí a prchne. Též chytá jako pravý dravec 
ptáky slabší, usmrcuje je a po kusech pohlcuje. Na ptačích ho
rách plení hnízda loupíc vejce i mláďata. „Všeobecný výkřik úzko
sti zazní z tisícerých hrdel zároveň,“ praví Naumann, „blíží-li se 
tento smělý lupič k takovému hnízdišti; leč žádný z vyděšených 
neodváží se rozhodně se opříti jeho zlým úmyslům. Loupežník 
uchvátí kterékoli mládě a to svíjí se v zobáku prchajícího, kdežto 
nešťastná matka křičíc, ale marně, letí kus cesty za vrahem. Jak
mile tento spozoruje, že již není vyrušován, spustí se na vodu, 
usmrtí kořist a pozře ji, po čemž letí ke svým mláďatům a jim ji zase 
vydáví.“ Psy, kteří blíží se k jejímu hnfzdu, chaluha veliká zuřivě na
padá a zahání na útěk a i lidé musí na místě, kde se hnízdí, míti 
se před ní na pozoru. Hnízdí pak se jako skoro všickni rackové 
pospolitě na vysokých skalnatých pobřežích, kde jsou slatiny, pra
menitá voda, horské roviny nebo svahy porostlé travou neb me
chem, obyčejně daleko od břehu mořského. Hnízdo záleží v mělké 
kotlině, která vyhrabána jest v trávě neb mechu; samička snáší 
dvě špinavě olivová a hnědě skvrnitá vejce, na nichž oba staří 
sedí střídavě asi čtyři neděle.

Nejznámější z racků jest racek chechtavý neb káně 
vodní (larus ridibundus), jenž jest rozšířen po celé Evropě, Asii, 
severní Americe a též ještě severní Africe a vyskytuje se jak 
u moře, tak i větších vod na pevnině. Jest 54 em zdélí a v roz
pjatých křídlech 95 em zšíří, má plášť šedomodrý, hlavu hnědou 
a ostatně jest bílý; jen na hrudi bývá často pěkný nádech růžový. 
Racek chechtavý zajétá mnohdy dosti daleko na sever, leč v k ra
jinách polárních již se nevyskytuje. Na pevnině nevyhýbá se ani 
hluku velikých měst a elegantní let jeho bavívá tu mnohdy v zimě 
lidi 'se procházející, kteří s potěšením s mostů jej pozorují a krmí. 
Hlas jeho jest velmi nepěkný; křehotavé „krié“ jest zvuk vábivý; 
zvuk, kterým se baví, zní jako „kek“ n e b „ še rr“ ; výrazem vzteku 
jest křehotavé „kerrekekek“ nebo chraptivé „g irr“, po němž oby
čejně následuje opět „krié“. Rackové chechtaví hnízdí se pospo
litě obyčejně u velikých hejnech v jezerech na malých, mělkou 
vodou neb bažinou obklíčených trsech skřípinových neb sítinových 
na hromadách sebraného rákosí neb na starém strništi rákosovém 
a jejich vejce, jež jsou na půdě bledě olivové zdobena červenavý 
popelavými, tmavě hnědošedými a podobně zbarvenými skvrnami, 
dubkami a tečkami, jsou oblíbenou lahůdkou. Tato vybírají se 
hlavně ve velikých osadách racků na břehu mořském, kde bývají 
též osady racků stříbřitých (larus argentatus). Značně větší 
ptáci tito vyskytují se na pobřežích severní a severovýchodní 
Evropy a jsou na sever rozšířeni až za kruh polární. Na Islandě 
již jich není, ale na jih zalétají dosti daleko; veliké zástupy jich 
oživují pobřeží poloostrova Pyrenejského a odtud dostávají se také



daleko do moře středozemního. Též při vodách středoevropských 
nejsou příliš vzácni, používají za cestu velikých řek a dostávají 
se tímto způsobem bezpochyby až do jezera bodamského. Tako
véto výlety na pevninu podnikají zvláště tenkráte, když moře zmí
táno jest prudkou bouří. Podivno jest, že na pevnině vyhledávají 
jen vod takových, které mají břehy zcela holé; lesův a vůbec břehů 
zelených, jak se zdá, nemilují.

Jedním z největších a nejpěknějších ptáků této čeledi jest 
racek mořský neb norka (larus marinus), jenž dosahuje 73 em 
délky a v rozpjatých křídlech 1*6 m šířky. Teprv ve čtvrtém roce 
života pěkné roucho racka tohoto vyvine se úplně; pak plášť jest
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Racek stříbřitý.

břidlicově černý a vše ostatní, též hlava skvěle bílé; tím, že i konce 
letek a péra lopatková jsou bílé, vzniká na křídlech černá páska. 
Silný zobák jest v útlém mládí tmavošedý, později nabývá barvy 
masové, pak žlutavé a konečně jasně žluté, na hraně červené; 
nohy jsou barvy bledě masové. Let racka tohoto jest volný, leč 
lehký a vytrvalý; když pták chce si odpočinouti, spustí se jedno
duše na vodu a nebojí se ani nejprudšího vlnobití; mizí za ohrom
nými vlnami, na zpěněných vrcholech jejich se zase vynoří a jest 
takto podivuhodnou hříčkou vln. Z racků ryby lovících jest bez
pochyby nejžravější, pročež s ptáky téhož druhu nebo příbuznými 
žije ve stálém sváru, neboť jako chaluha veliká neštítí se jiným 
ptákům kořist odnímati; ba požírá i vejce a mláďata ptáků jiných
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a též zdechliny ssavců neb ryb. Žije rovněž na severu; do střední 
Evropy zabloudí zřídka a to bývají jen ptáci mladí. Jest sice jed
ním z nejvážnějších mezi ptáky příbuznými, leč není ani tělesně 
ani duševně líný, nýbrž naopak pohybuje se rád a jest čilý. Hlas 
jeho zní hluboce a chraptivě jako „ach, ach, ach“, je-li vzrušen, 
jako „kjau“, kterémužto zvuku však pták může dáti rozličný pří
zvuk a výraz.

Na severních horách ptačích i racek mořský hraje roli ne
málo důležitou. Vůbec jsou právě osady racků, jež jen zřídka sklá-

Rybák obecný.

dají se z tuctů, nýbrž z pravidla z několika set nebo tisíc těchto 
ptáků, pro člověka velmi důležitý. Neboť sbíraní vajec jejich jest 
mu pramenem příjmů, který při náležité opatrnosti representuje 
pravidelný a nikoli nepatrný příjem ; jestliže však hnízda neroz
umně se plení, ptáci stávají se plachými a přes obvyklou bezsta
rostnost svou opouštějí osady.

Na konci oddělení tohoto třeba zmíniti se ještě o če
ledi mořských vlaštovek, k níž náleží četné druhy rackům velmi 
podobné, ale menší a tvarův ušlechtilejších; mimo to liší se 
od oněch tenkým, slabě zahnutým, na konci nikoli hákovi- 
tým zobákem a silně vidlicovitě vykrojeným ocasem. Nejdů
ležitější jsou rybák říční (sterna fluvitialis) a na severu 
k němu se družící neb jej zastupující rybák obecný (sterna hi- 
rundo). Onen bydlí při řekách a jezerech sladkovodních v Evropě, 
Asii a severní Americe a stěhuje se až do jižní Afriky. Jest 40 em 
zdélí, barvy většinou bílé; hřbet, křídla a konce ocasu jsou šedé, 
témě a šíje černé, nohy a zobák červené, tento však jest na sle- 
meni a špičce načernalý. Rychlostí letu rybák říční vyrovná se via-
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šťovce. I on vyhrabává si jednoduchou kotlinku v písku, do které snáší 
dvě až tři rozličně zbarvená a skvrnitá vejce, aniž jí dříve vystele. Na 
břehu mořském bývají rozsáhlé osady těchto ptáků, o nichž Bolle 
praví toto: „Čím dále jsme kráčeli, tím více párů vylétalo a brzo 
musili jsme míti pozor, abychom nerozsápali vajec; takovým jich 
množstvím byli jsme obklopeni. Sotva že počali jsme do klobou- 
kův a košíků sbírati vejce, zdvihlo se byvši vyplašeno a znepoko
jeno všecko ohromné množsví rybáků říčních, zástup tisícův a t i 
síců; chodili jsme jako v nějakém sněhobílém mračně. Křik byl 
ohlušující a pozdvižení ptáků ještě větší, když na druhém konci 
pobřeží objevilo se několik cizích mužů taktéž vejce sbírajících. 
Ze živé pohyblivé střechy nad námi někteří ob čas spouštěli se 
nám na samé hlavy, nejspíše ti, kterých hnízda byla nám nejbližší; 
vzdálivše se poněkud spozorovali jsme zřetelně, kterak sameček se 
samičkou vraceli se ke svým vejcím, a tato si na ně sedla, co 
zatím věrný manžel usadil se vedle ní jako společník. S místa 
toho neodešli jsme, dokud nenaplnili jsme košův až do vrchu, což 
jsme vykonali ani ne za hodinu. Mužové výše připomenutí nám 
vypravovali, že jednotlivým dvorcům sousedním tato hnízdiště jsou 
po několik neděl zásobárnou vydatnou a pilně užívanou, že však 
počet rybáků těch od nepaměti přece se nezmenšil.“

Rybák obecný jest menší předešlého, má kratší a silnější zo
bák, jenž jest barvy korálové, nižší a slabší nohy, pruh na vnitř
ním praporu prvé letky tmavější a užší; vespod jest mod.iavě šedý, 
ostatně však zbarven jest podobně jako rybák říční. Na plášti mlá
ďat bývají tmavé vlny a skvrny.

Pták tento žije v Evropě, Africe a Americe, hnízdí se u bažin 
a jezer a odtud denně vychází hledat potravy na zemi i ve vodě; 
živí se rybami a všelikým hmyzem, v době orání ponravami, pak 
mladými ptáky a vejci. Samička snáší dvě až tři vejce, jež na 
půdě zelené nebo žluté zdobena jsou namodralými neb černohně
dými skvrnami.

Oddělení veslařů liší se ode všech předešlých tvarem nohou, 
na nichž nejsou plovacími blanami spojeny toliko tři, nýbrž všecky 
čtyři prsty. Ostatně tvar těla bývá velmi různý a též způsobilost 
k letu a plování nebývá stejná. Jedni nejlépe létají a nejhůře 
plovou, druzí létají špatně, ale v plování a ponořování se závodí 
s nejobratnějšími plavci.

Veslaři živí se výhradně rybami a jsouce ptáci žraví zpotře- 
bují jich veliké množství. IÍ této nenasytné žravosti přistupuje 
velmi rychlé trávení, pročež tam, kde veslaři společně s racky a 
potáplicemi od staletí bydleli, nahromadily se spousty mrvy, která 
pod jménem „guano“ stala se důležitým předmětem obchodu. Nej
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cennější guauo, kteréž obsahuje většinu solí alkalických, pochází 
z tropického pásma tichého oceánu a to z ostrovů Chinchských 
ležících u pobřeží peruánského, k'de tvořilo vrstvy až 30 m zvýší, 
ale během času byla zásoba, která ještě v polovici tohoto století 
podle výpočtu činila přes jedenácte tisíc milionů kilogrammů, skoro 
vyčerpána. Též jiná ložiska guana, ježto po hnojivu tom jest stále 
hojná poptávka, na dlouho nevystačí a jak se zdá, pouze guano 
z pásma tropického jest skutečně cenné. Zvláštní jest, že důležitost 
guana pro polní hospodářství poznala se teprve v době nejnovější, 
neboť i když Alexander Humboldt r. 1802. o něm podal zprávu 
a něco hnojivá toho na zkoušku přinesl s sebou do Evropy, skoro 
nikdo nechtěl o něm věděti. Nadarmo poukazovalo se k tomu, 
že guana již od dob starých Inků používá se s úspěchem a že 
staří králové peruánští vybírání guana s ostrovů zákonem omezili. 
Teprve r. 1840. počal se obchod s guanem a poptávky byly ihned 
tak hojné, že hledělo se vyhověti jim umělým nahrazením hnojivá 
toho. A veslaři, pak některé druhy rackův a potáplic jsou to v prvé 
řadě, jejichž osadám po staletí na témž místě trvajícím jest děko- 
vati za bohatství, jehož vykořistěním v krátké době nejedna ob
chodní společnost zbohatla.

Kormorán neb vodní krkavec (graculus carbo) jest hlavním 
zástupcem čeledi, jejíž členové nebydlí výhradně v moři, nýbrž 
také na pevnině, kdež usazují se trvale u větších vod k veliké 
škodě rybářů. Žijí v celé Evropě, střední Asii a severní Americe; 
na zimu táhnou na jih. Kormorán bývá 90 em zdélí a v rozpjatých 
křídlech 1 l/‘> m  zšíří. Přední část hřbetu a křídla jsou nahnědlé 
s tmavější obrubou, lesku bronzového; hlava, krk, hruď, břicho a 
zadní část hřbetu leskle černozelené; letky a ocas jsou černé a 
rovněž nohy a zobák, jenž pouze u kořene jest zbarven žlutavě; 
na hrdle jest veliká bílá skvrna,

Na březích mořských a u velikých řek a jezer na blízku 
lesů kormoráni vyskytují se všude; hojnost ryb však jest hlavní 
podmínkou. Obyčejně bývají jich větší hejna, která z rána společně
vypravují se lovit ryb, v poledne odpočívají a na večer opět loví.
Na zemi jsou velmi nemotorni, dovedou však dosti obratně lézti 
po stromech, kde také v noci odpočívají. Létati bývá je viděti 
nehrubě často, obyčejně jen tenkráte, když jsou k tomu nuceni; 
tu třepetavě se vznášejíce odlétají. V plování však a ponořování 
se jsou m istry; též duševní schopnosti jsou dobře vyvinuty a jeví 
některé rysy povahy havranů. Učelivosti jeho Čínané používají 
k chytání ryb, v němž mladé ptáky záhy cvičí, tak že na povel 
pánův skákají do vody, potápějí se a vynášejí chycené ryby. „Když 
voda vystoupí,“ vypravuje Doolitle, „mosty bývají ve Fučeu pře
plněny diváky, kteří dívají se na ten rybolov. Rybář stojí na 
bambusovém voru as metr širokém a pět až šest metrů dlouhém,
který řídí veslem. Mají-li kormoráni loviti ryby, rybář strčí neb
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hodí je do vody; jestliže hned se nepotopí, bije také veslem do 
vody neb i po nich, až zmizejí v hlubině. Jakmile kormorán uloví 
nějakou rybu, objeví se opět na hladině nesa ji v zobáku a chtě 
ji p o zříti; v tom však zabrání mu volně kolem krku otočená nit 
neb kovový kroužek a tak chtě nechtě plove k voru. Rybář co 
nejrychleji přikvapí, aby mu kořist neunikla; neboť někdy také, 
zvláště u ryb větších nastává skutečný boj mezi lupičem a jeho 
obětí. Je-li rybář dosti blízko, hodí přes kormorána vak síťovitý 
na tyči upevněný a přitáhne jej takto k sobě na vor, vezme mu 
rybu a dá mu za odměnu trochu potravy snav mu dříve nit nebo

Lov ryb pomocí korm oránů v Číně.

kroužek, aby mohl polykati. Po té dopřeje ptáku krátkého odpo
činku a pošle jej znova po práci. Někdy kormorán snaží se unik- 
nouti se svou kořistí; pak rybář co nejrychleji pospíchá za ním 
a obyčejně podaří se mu ho dohoniti, ale někdy také ne. Časem 
kormorán chytí rybu tak silnou, že sám nemůže jí zmoci; pak 
přikvapí kormoránů několik a pomáhají mu. Vznikne-li z toho, 
jak se také stává, zápas a bojují-li kormoráni o kořist, účastenství 
diváků zvyšuje se velmi a činí se též sázky, vyhraje-li ten či onen.“ 
Takto kormoráni stávají se člověku velmi prospěšnými, kdežto 
u nás nejen neprospívají, nýbrž jsouce velmi žraví působí veliké 
škody. Nemají-li dostatku potravy, chytají bezpochyby mimo ryby 
též jiné živočichy. Hnízda dělají si na stromech a tyto bývají
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jako v osadách ptáků požírajících ryby vůbec velmi pokáleny a 
vzduch otravuje se hnijícími zbytky potravy. Na třech až čtyřech 
malých, modravě zelených vejcích sedí oba staří asi čtyři neděle 
a též oba krmí mláďata. Když tato dovedou létati, následuje 
násada druhá a prvá zůstaví se sobě samé.

Ve všech mořích tropických žije faeton běloocasý (phaethon 
aetherus), jenž bývá as 40 em zdélí, ale dvě prostřední péra ocasní sa
hají ještě as 30 em dále. Tento pěkný pták jest čistě bílý, hřbet a 
zášijí má na půdě bílé zdobeny černými vlnitými lemy, vnější prapory 
letek a pruh táhnoucí se přes oko černé a zobák červený. Ve
světle slunečním peří nabývá růžového nádechu a všickni, kdo
ptáka toho viděli, shodují se v tom, že půvab a krása jeho ne
mají na vodě sobě rovných a báječný zjev jeho již Linné jménem 
latinským velmi vhodně naznačil. „Faetonti p a tří,“ praví Bennet, 
„rozhodně k nejkrásnějším ptákům oceánovým a vzbuzují, když 
paprsky sluneční odrážejí se od nádherného peří jejich, podiv všech. 
Jsou rovněž roztomilí povahou jako půvabni letem i jest pravou
rozkoší pozorovati jejich umělé kousky. Lodi obracejí, jak  se zdá,
často k sobě jejich pozornost; ptáci přilétajíce krouží kolem lodi, 
spouštějí se s vyšších vrstev vzduchových čarami šroubovými níž 
a níže a pak třepetají se mnohdy v nepatrné výši; někdy usazují 
se také, leč velmi zřídka, i na samých rahnech. Nejsouce vyru
šováni doprovázejí takto loď často po mnoho dní, až konečně p ře
kročí meze jejich bydliště, anebo z příčiny jakékoli se vracejí.“ 
Vznášeje se nevysoko nad hladinou a maje zobák dolů skloněný 
faeton bedlivěji pozoruje; ob čas se zastaví, třepetá se a náhle spustí 
se jako šipka na rybu, při čemž často dostává se velmi hluboko 
pod vodu. Po té prudce se vznese a pokračuje ve hře týmž způ
sobem. Rychlost a hbitost letu jest úžasna, let sám však není tak 
lehký jako u vlaštovek mořských.

Potrava ptáka tohoto záleží hlavně v rybách a jiných mořských 
živočiších, kteří plují na hladině; mimo to však faeton požívá též hlavo- 
nožců. V době páření, jež podle bydliště ptákova jest rozličná, 
samečkové neustále se potýkají a pronásledují křičíce a cvrčíce a 
honí se za samičkou upýpavě před nimi prchající. Hnízda faetonti 
si nedělají, nýbrž samička snáší své jediné vejce na holou skálu, 
ještě raději však do štěrbin a skulin. Vejce bývá na půdě šedo- 
žluté, šedočervené neb šedofialové zdobeno tmavě fialovými skvr
nami spodními a jako hlína hnědými neb rezavohnědými skvrnami 
a tečkami spodními. Oba staří sedí na něm střídavě a to velmi 
vytrvale; mládě jest s počátku porostlé jemným a hustým chmýřím, 
jež jest nahoře popelavé, na čele a vespod jako padlý sníh bílé. 
Později narůstá mu peří pruhované, pak bílé a teprve v třetím 
roce peří nabývá růžového nádechu.

Velmi obratní v letu, ale nad míru neobratní v běhu jsou 
te r e jo v é  (sulae), ptáci to severní, kteří kořist s výše vyslíděnou,

Malý Brehm. II. 20



výhradně ryby náhle prudce spouštějíce se do ; vln lapají. Jsou 
rovněž jednou z hlavních částí hejn vyskytujících se na severních 
horách ptačích, neboť na nepřístupných skalnatých pobřežích a 
ostrovech hemží se nesčíslné jich zástupy a jejich hnízda nedbale 
z mořské trávy snesená bývají tam hustě pohromadě. Jakožto 
hnízdiště jejich jest zvláště znám ostrov Bass u západního pobřeží 
skotského, kde prý obyčejně mimo alky, alkouny, potáplice, racky 
a j. průměrně asi 150.000 terejň mívá své stálé bydliště. Na 
mláďata podnikají se každoročně rozsáhlé honby a ulovená se 
nasolují neb vozí na trh ; maso jejich jest dosti oblíbeno.

306

Fregatka.

Z ptáků celé skupiny a ptáků mořských vůbec nejrychleji 
létá fregatka (tachypetes aquila), nad niž jen vytrvalostí snad 
předčí albatros. Jest asi zvící kormorána, jemuž také podobá se 
tvarem hořejší části těla, leč jest v rozpjatých křídlech skoro 3 m 
zšíří. Peří jest hlavně leskle černohnědé a třpytí se zeleně a 
nachově, vak hrdelní jest barvy pomerančové, zobák u kořene 
světle modrý, uprostřed bílý a na špičce tmavý, nohy jsou červené. 
Fregatka má jen velmi nepatrné blány plovací, pročež k plování, 
ač jest ptákem vodním, není způsobilá a rovněž po zemi nemůže 
se téměř ani pohybovati. Vstupuje na ni jen tenkráte, když chce 
si odpočinouti neb se hnízditi, a dělá si tu hnízdo pokud možno 
na vysokých stromech z větví a chrastí; jen když stromů na blízku 
není, volí si za hnízdiště též skály, ovšem vždy co nejblíže vody. 
Ježto k plování jest neschopna, lov není jí právě snadný, ale majíc
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dlouhá a úzká křídla, jež činí ji výhradním obyvatelem vzduchu, 
může létati tak rychle, že létající ryby, jež jsouce ve vodě p ro 
následovány rybami dravými vznesou se nad hladinu, aby ve vzduchu 
letíce dále unikly nepřátelům ve vodě je pronásledujícím, náhle 
střelhbitě na ně se vrhnuvši uchvacuje dříve, než zase mohou se 
ponořiti; též odnímá kořist jiným ptákům a má-li hlad, požírá 
i zdechliny. Huízdí se pospolitě u velikém množství; na dvou 
nebo třech nazelenalých vejcích sedí bezpochyby oba staří střídavě. 
Mláďata jsou s počátku porostlá žlutavobílým pýřím a zůstávají 
v hnízdě, až křídla jejich jsou úplně vyvinuta.

Poslední čeleď veslařův obsahuje rozličné druhy pelikánů, 
z nichž připomeneme tu pouze pelikána obecného (pelecanus 
onocrotalus). Jest to pták 
těla neohrabaného, který do
bře plove, pěkně létá a též 
po zemi může se pohodlně 
pohybovati. Zvláštního tvaru 
jest jeho dlouhý a široký 
zobák. Čelist hořejší jest 
ploše stlačena a na konci 
opatřena ostrým hákem ; 
čelist dolejší však záleží 
pouze ve dvou dlouhých vět
vích, mezi nimiž kůže tvoří 
veliký vak. Když pták loví 
a do vaku tohoto dostanou 
se ryby, přitáhne čelist do
lejší těsně k háku čelisti 
hořejší, tak že čelisti po 
stranách poněkud odstávají 
a voda z vaku může vytéci; 
po té kořist polyká. Peří 
ptáka tohoto, jenž jest 
1 li2m zdélí a v rozpjatých 
křídlech 2 1/,, m zšíří, jest 
sněhobílé a má, zvláště v době Pelikán obecný,
páření růžový nádech; na
přední části hrudi jest nažloutlé. Nohy jsou barvy masové, zobák 
jest šedý, posetý červenými a žlutými tečkami, na hořejších h ra 
nách červenavý, vak hrdelní jest žlutý. Pták tento jest rozšířen 
od jižních Uher po větší části Afriky a jižní Asie. Do jižní Evropy 
přilétá ke konci dubna neb na počátku května a v říjnu zas od
létá; někdy zalétá dále na sever, tak že malá hejna pelikánů byla 
pozorována i v Evropě střední, ba na jezero bodamské dostavilo 
se jednou 130 kusů. ía k  již z toho vysvítá, pták tento žije po
spolitě a na vhodných místech, jako na př. v Egyptě v ohromných
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hejnech, jež často pokrývají vodu na několik čtverečních kilo
metru, tak že s úžasem se tážeme, kde nabere se potravy pro 
takové množství hladových, ba i žravých ptáků. Na jaře hejna 
poněkud se ztenčují, ježto velmi mnozí ptáci táhnou na sever. 
Lovíce ryby vedou si systematicky: utvoří totiž na jezerech veliký 
oblouk, který po obou stranách dotýká se břehů, po čemž čím dál 
tím více jej zužujíce ženou ryby jím ohrazené ke břehu a nepo- 
daří-li se hbitosti těchto kordonem proklouznout], jest po nich veta. 
Maje péra a kosti naplněny značným množstvím vzduchu pelikán 
nemůže se ponořovati, nýbrž plove jako korek po hladině, pročež 
jest odkázán na to, co jest v jeho nejbližším okolí; z té příčiny 
loví rád hlavně na místech mělčích. Mimo ryby chytá za příleži
tosti též menší ptáky vodní, ba i mladé kachny; lovíce v řekách 
ptáci rozděluji se na jednotlivé čety, které si kořist vzájem nad- 
hánějí. „Chodí zvolna a kolébavě, nikoli však obtížně, majíce tělo 
dosti vzpřímeno a někdy podnikají procházky poměrně dosti da
leké; na vrcholech stromů vedou si velmi obratně vyhledávajíce 
jich z pravidla tam, kde jsou na blízku, aby na nich odpočívali, 
slunili se a čistili si peří, plovou lehce, rychle a vytrvale a létají 
ku podivu krásně. Po krátkém rozběhu, při němž jako labuti 
tlukou křídloma o vodu, až se to daleko široko rozléhá, vznesou se 
s hladiny její, ohnou krk v podobu S, položí hlavu skoro na hřbet 
a vak hrdelní na krk, zamávnou desetkráte až dvanáctkráte rychle 
za sebou a daleko se rozpřahujíce křídloma a pak plují vzduchem 
na několik metrův, až minou místo nebezpečné; po té kroužíce 
vznášejí se hned do vyšších vrstev vzduchových aneb letí směrem 
dřívějším dále. Některé ostrovy jsou jim tak milé, že jich nemohou 
opustiti, ačkoli jest jim s nich, aby ulovili hojnost ryb, letěti ča
sto velmi daleko; let takový připadá jim jako ranní vycházka a 
vskutku také přeletí vzdálenost tu v době ku podivu krátké. Co 
do bystrosti smyslů jsou sotva za ostatními veslaři; rozumem pak 
předčí, jak se zdá, nad své příbuzné. Kde člověku nedůvěřují, 
jeví se nad míru opatrnými, ale na místech jiných tak důvěřivými, 
že vedou si jako ptáci krotcí, plovou na př. v přístavních městech, 
která leží při jižní části moře rudého, bezstarostně mezi koráby 
a nechají se od lodníků krmiti jako naše labuti od lidí se prochá
zejících. Avšak každé pronásledování pamatují si dobře a roze
znávají člověka, který jednou je pronásledoval, ode všech ostatních. 
V zajetí zkrotnou nad míru a zvyknou si beze všech zvláštních 
opatření odlétati a zase přilétati.“ Y plování jsou pravými m istry; 
malé čety tvoří šikmé řetězy, veliké však klíny.

Život jejich jest pravidelný. Časně z rána loví a kolem 
polovice dopoledne mnozí jsou již zase na místech, kdež obyčejně 
odpočívají; ostatní sedí, aby vytrávili a pečlivě si očistili peří, a 
ač mají krk krátký a zobák neohrabaný, jeví při tom velikou obrat
nost. Na zemi lehají si na břicho, na stromech však sedávají
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jsouce vzpřímeni a majíce krk hluboko vtažen; o třetí nebo čtvrté 
hodině odpolední vydávají se opět na lov, z něhož se vracejí, když 
slunce zapadá.

V Evropě jižní volí si za bydliště močály a jezera. „Na 
místech, ku kterým lze dostati se jen s nej většími obtížemi,“ vy
pravuje hrabě von der Miihle, „kde viděti jest plovoucí ostrovy, 
bývaj hustě vedle sebe zakládána většinou mokrá neb vlhká hnízda, 
která jsou hrubě nakupena ze sítí a rákosí. Celé okolí pokryto 
jest řídkými, bílými výkaly pelikánův a výpary z nich, jakož i z pře
hojných hnijících ryb, které při krmení přišly na zmar, rozšiřují 
v horké době roční zápach odporný, nesnesitelný, otravující. Zvlášt
ností jest, že nesedí ve stejné době; nebot najdeme samičku se
dící na vejcích vedle dospělých mláďat, ba přítel můj Freyberg\ 
jenž několikráte pobyl na hnízdištích těch, ujišťoval mne, ze našel 
ve hnízdě mládě dospělé a jiné ještě chmýřím porostlé, čehož ne
lze jinak vysvětliti, než že dvě samičky společně snesly do téhož 
hnízda.“ Na třech až pěti namodralých vejcích staří sedí střídavě 
a za třicet osm dní vylíhnou se z nich mláďata, jež jsou porostlá 
šedým chmýřím.

Velikou rozmanitostí druhů vyznačuje se konečně oddělení 
vrubozobýchi kteří, jak již jméno naznačuje, poznávají se hlavně 
po tom, že okraje zobáku jsou posázeny řadou rohovitých zubů ; 
na konci zobáku jest široký nehet, jenž u mnohých druhů háko- 
vitě se zahýbá. Labuti, husy a kachny, jichž hlavní druhy jsou 
každému dobře známy, jsou hlavní skupiny vrubozobých.

Labuti mají dlouhý, štíhlý, většinou v podobě S zahnutý krk, 
poměrně velmi krátké nohy a těžké tělo, pročež pohybují se po 
zemi těžce, v plování však jsou velmi obratný a vodám, ve k te
rých žijí, pravou ozdobou. Když labuť hrbolatá neb veliká 
(cygnus olor) pluje po vodě majíc křídla pěkně zdvižena a hlavu 
s červeným, u kořene černým hrbolem korunovaným zobákem hrdě 
nesouc, jest na ni velmi pěkná podívaná a mladí i staří se zasta
vují, aby dívali se na hrdého ptáka toho. Vtělenou poesií jest 
labuť po azurové hladině tiše a májestátně plovoucí a již v pradáv
ných dobách pověsti a báje zahalily ji tajeplným závojem. Krásná 
sněhobílá postava s křídloma pěkně napjatýma, ušlechtile zahnutý 
krk se sličnou hlavou, krásné, elegantní pohyby, které vidíme, aniž 
pozorujeme jejich příčiny — toť obraz jako by stvořený k básni, 
k letu obrazivosti do říší, které jsou vyvýšeny nad říši pozemskou. 
Daleko na severu temná pověst utkala dcerám bohů roucho labutí, 
na východě mythos hellenský bájil o otci bohů Diovi, že v podobě 
labuti získal sličnou Ledu, z kteréhožto spojení pošla krásná He
lena; na studeném západě objevil se na čluně lasturovém, který 
táhly labuti zapřažené zlatými řetězy, „z daleké země, nepřístupný
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krokům vašim“ labutí rytíř Lohengrin, aby hájil nevinnosti dědičky 
brabantské a uvedl ji jakožto svou chot na labutí hrad u Cleva. 
Všude, u všech národův a ve všech dobách zjev labuti jímal mysl 
a rozněcoval ducha básníkova k překrásným výtvorům.

Povahou svou však labut není tak poetická, neboť jest to pták 
svářivý a hašteřivý, který neustává, dokud na vodě, ve které s j i 
nými ptáky žije, nedosáhne nadvlády. A její síla jest tak značná, 
že nepotřebuje se nikoho obávati; ze všech dravců bývá labuti na 
vejcích sedící někdy nebezpečnou liška, druhdy též orel mořský

učiní na ni útok, 
leč tu obyčejně 
nastává tuhý zá
pas, ve kterém 
útočník ne vždy
cky vítězí. Na svo
bodě labuť žije 
v severní Evropě 
a Asii a též v se
verním Německu 
rybníky, jezera a 
řeky jsou jejím 
stálým letním by
dlištěm, kde la
buti bývají větši
nou spojeny v 
menší čety. Tu 
také vysedí svých 
šest až osm na
zelenalých vajec 
ve hnízdě uděla- 

Labuť hrbolatá. ném z rákosí a
jiných rostlin vod

ních, jež obyčejně bývá na místě vodou obklíčeném. Brzo po vy_ 
líhnutí šedá mláďata pouštějí se na vodu a staří pečlivě jich stře- 
hou a je vychovávají; když však onano dospějí, rodina rozptýlí 
se navždy; jen staří zůstávají věrně pospolu až do smrti. Na zimu 
labuti divoké stěhují se na jih vznášejíce se vysoko ve vzduchu a 
rychle uhánějíce; ale též jednotlivým, které zůstávají ve svém 
letním bydlišti, jest těkati s místa na místo a vyhledávati vody 
nezamrzlé.

Labutí peří a zvláště prach jest ceny nemalé a též pro ně 
labuti nejen horlivě se loví, nýbrž pěstují se také v zajetí.

Labuť zpěvná (cygnus musicus), jež žije rovněž v severní 
Evropě a Asii a jest též sněhobílá, nemá hrbolu na žlutém, na 
konci černém zobáku a jest o něco menší předešlé. Na zimu stě
huje se na jih a tu zalétá až do severní Afriky; též v jižní Rusi,



311

u jezera Kaspického a Arálského vyskytuje se v zimě velmi 
často. Vyznačuje se zvláště svým příjemným, melodickým hlasem. 
„Když za silného mrazu,“ praví Schilling, „vody na všech stranách 
zamrznou a oblíbená místa, totiž mělčiny stanou se labutím nepří
stupnými, krásní ptáci tito shromažďují se po stech na hlubinách 
dosud nezamrzlých a melancholickým křikem svým touží na zlý 
osud, že nemohou z hlubiny vyloviti si potřebné potravy; v tako
vých dobách jsem pak mnohokráte slýchal po celé dlouhé zimní 
večery a noci tyto mnohohlasé žalostné zvuky na hodinu dálky. 
Zpívavé volání to přirovnali bychom brzo ke znění zvonů, brzo ke 
zvukům velikých dmychadel, ale nerovná se ani tomu, ani onomu, 
nýbrž překonává obé ve mnohé příčině právě proto, že pochází od 
tvorů živých a jest tedy smyslům našim příbuznější nežli zvuky 
mrtvého kovu.
Tento prazvlá
štní zpěv po
tvrzuje to, co 
dříve o zpěvu 
labutím poklá
dalo se za báj ; 
tento jest o- 
pravdu často 

pohřebním 
zpěvem těchto 
krásných p tá
ků; neboť ne
mohouce z hlu
boké vody vy
loviti potravy 
zemdlí hladem 
tou měrou, že 
nemají pak do
sti síly, aby odletěly do krajin teplejších, a hynou na ledě hladem 
a zimou. Ale až do svého skonání vydávají tyto melancholické 
a jasné zvuky.“

Y rybnících, v zahradách zoologických a parcích pěstuje se 
nezřídka též labuť černá (cygnus atratus) s červeným zobákem, 
jež žije v Austrálii a má hlas zvučný, zvuku trouby se podobající. 
Povahou a způsobem života shoduje se s druhy příbuznými. Doba 
páření a sedění připadá na měsíc říjen až leden. Chmýří mláďat 
jest šedé nebo hnědé jako saze.

Y jižní části jižní Ameriky žije labuť černokrká (cygnus 
nigricollis), jež má černou hlavu a krk, ostatně však jest bílá. V létě 
žije skoro výhradně na jihu, na zimu však stěhuje se do teplej
šího pásma severního.

Četně zastoupen jest rod hus, jenž jest rozšířen po všech dí-

Labuť černá.
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lech světa a všech pásmech a vyznačuje se křídly až skoro ke 
konci rovného neb zaokrouhleného ocasu sahajícími. Husy žijí 
většinou na zemi, po níž chodí dosti obratně a jsouce vzpřímeny. 
Též po svém štěbetavém hlase snadno se poznají.

V Evropě a Asii žije liusa popelavá neb divoká íanser
cinereus), jež ve střední Evropě objevuje se již v únoru a již ke
konci července zas odlétá do krajin jižních. Let její není sice tak 
lehký a pěkný jako druhů příbuzných, leč přece vytrvalý a dosti
rychlý. Chůze její jest velmi hbitá a pěkná, mnohem lehčí a

husy popelavé 
pochází. Když 
vzlétá, mocné 
mávání křídlo- 
ma působí hlu
čný šumot a 
při spouštění 
bývá slyšeti lo
moz podobný. 
Létajíc na 
kratší vzdále
nost vznáší se 
zřídka do větší 
výše, o tazích 
však větší p o 
čet hus těchto 
v podobě klínu 

seřaděných
Husa popelavá. vznášívá se

značně vysoko.
Vábíc ozývá se hlasitým „gákákakgak“, kteréž opakuje se rychle 
po sobě a když sameček se samičkou vzájem si odpovídají, pře
chází v „gikgak.“ Zvuky, kterými se bavívají, znějí jako „ta tta t
ta tta tta t“ a výkřiky velké radosti jako „teng“ ; byvše postrašeni 
vydávají prodloužené „kékákak, kákag, kakakakákag“ a ve zlosti 
oba syčí. Chováním svým husa popelavá dává na jevo bystrý 
rozum. Mimo dobu sedění, kdy nechává člověka přiblížiti se vice 
a pro lásku ke plodu nedbá i patrného nebezpečenství, jest vždy 
opatrna a nedůvěřivá, rozeznává dobře střelce od pastýře neb rol
níka a nebezpečného muže od nenebezpečné ženy. Pronásledování 
činí ji brzo velmi opatrnou a zlých zkušeností husa tato neza
pomíná.

Ihned po svém návratě ze zimního bydliště počíná v bažinách 
pokud možno nepřístupných dělati si hnízdo, jež sice bývá velmi 
nepořádně sneseno z větví, stonkňv a stébel, uvnitř však velmi 
měkce vystláno vlastním prachovým peřím husy této, jímž také 
po každé pečlivě přikrývá svých pět až čtrnáct nazelenale bílých

rychlejší než chůze naší husy domácí, kteráž od
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neb kalně nažloutlých vajec, když jest nucena hnízdo opustiti. 
Sameček bývá po celou dobu sedění a ještě později na stráži a zvlá
ště když mláďata se vylíhnou, bývá velmi ostražit, pročež není 
snadno pasouc se rodinu divokých hus překvapiti. V nebezpečí 
otec dává prvé znamení k útěku. „Příteli přírody,“ praví Nau
mann, „jest skutečně velikým potěšením, může-li za krásného květ
nového večera dobře jsa skryt takové rodiny husí pozorovati, jak 
při západu slunce jedna jako druhá na různých místech, leč přece 
všecky skoro sou
časně z rákosí 
se vykrádají, na 
hladinu vodní se 
odvažují, zvolna 
k vábnému břehu 
plovou a jak otec 
rodiny velikou
maje péči o bez
pečnost svých mi
lých zdvojuje svou 
ostražitost, větři
li něco podezře
lého ; když ko
nečně rodina
šťastně dostane 
se na pastvu, otec 
odváží se sotva 
spolu hodovati a 
není-li obavajeho Husa pyrenejská,
zcela bezdůvodná,
varuje nejprve sabými zvuky, ale nastane-li skutečně nebez
pečenství, dává sel bohužel sám prvý na útěk přežalostné křiče. 
Naproti tomu matka vede si v takových případech mnohem sta
tečněji a pomýšlí spíše na zachránění svých dětí než na svou 
vlastní bezpečnost snažíc se opětovaným úzkostlivým křikem mlá
ďata k tomu příměti, aby zalezla, neb nejsou-li daleko od vody. 
aby k ní běžela, do ní se vrhla a se potopila, prve než sama 
dá se na útěk. Daleko však ueodlétá nikdy a jakmile nebezpe 
čenství mine, přichází opět, aby rodinu znova shromáždila; pak 
teprv tatík objevuje se opět mezi svými. Je-li stará s mláďaty 
bez opatrného strážce rodiny, jenž ovšem jen náhodou může schá- 
zeti, v povyrostlém již obilí a přiblížíme-li se nepozorovaně a pak 
náhle k ní běžíme, zdvihne se strašlivě křičíc a oblétá místo hrůzy 
u velikých kruzích, po čemž mláďata přikrčí se do brázd neb jiných 
prohlubenin a leží zcela tiše, tak že můžeme nezřídka jedno po 
druhém pochytati, aniž ostatní troufají si utéci, kdežto, jestliže 
chycená křičí, utíkají přímo k vodě. Tu mláďata, prve než mohou
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létati, potápějí se velmi obratně a snaží se tímto způsobem se 
zachrániti; dlouho pod vodou sice vydržeti nemohou, ale tím ča
stěji se potápějí. V prvých čtyřech týdnech opatrní a chytří staří 
jsou ustavičně v úzkostech a starostech o mláďata, vidí všude 
nebezpečenství, hledí se mu vyhnouti nebo mláďata odstraniti.“ 

Když husa popelavá ke konci července odstěhuje se na jih, 
vystřídá ji v Evropě střední husa polní (anser segetum), jež při

létá sem z dale
kého severu a v mír
ných zimách tu 
mnohdy také pře
zimuje, poněvadž 
všude nalézá vodu 
nezamrzlou a není 
nucena odebrati se 
ještě dále na jih. 
Jest barvy svrchu 
hnědé a vespod 
bílé; myslivec do
bře ji rozeznává 
jakožto husu zimní 
od husy popelavé, 
již nazývá husou 
letní. Podivné jest 
vzájemné nepřátel
ství obou ptáků

Husa kanadská. těchto. Nespojují
se nikdy a s míst, 

kde husy popelavé měly po dlouhý čas stálý příbytek a kde po 
té usadí se husy polní, onyno se stěhují.

Ochočení husy popelavé připadá do dob prastarých a zdá 
se, že pták tento byl nejprve ochočen v Egyptě, neboť tam pře
zimuje hus nesčíslné množství. A na myšlénku husu ochočiti 
Egypťané musili připadnouti již v šedé dávnovékosti, neboť husa 
požívala^ u nich veliké vážnosti a byla zasvěcena bohyni Isidě.
Též u Reků bývaly Isidě mjsto předepsaných drahých perliček
obětovány husy. Rovněž v Římě husy těšily se veliké vážnosti. 
Vždyť husy zasvěcené bohyni Iunoně zachránily kdysi, jak známo, 
Kapitol a tím i celé hlavní město od záhuby. Husí pečeni a zvláště 
já tra  Římané dovedli dobře oceniti a za tím účélem husy byly ve 
zvláštních ohradách krmeny. Vlastním chovem hus Římané, jak se 
zdá, zaměstnávali se méně, spíše dodávány jim z Gallie; Plinius
vypravuje, že viděl veliká hejna jich odtamtud hnáti přes Alpy.

Přední druhy nyni chované jsou mimo naši husu domácí husa 
pyrenejská, kanadská, egyptská a čínská.

Skupina kachen, jež obsahuje ještě mnohem více druhů, liší
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se od předešlé hlavně menší postavou, kratšíma křídloma, jež 
jen málo přečnívají počátek ocasu, který jest krátký a klínovitý, 
chůzí obyčejně kolébavou a neobratnou, těžkým letem a svým zvlášt
ním hlasem.

Kromě vlastní kachny divoké (anas boschas) jsou stálými 
obyvateli vod středoevropskýbh též čírka obecná a čírka modrá; 
řidčeji vyskytují se tu též ostralka, kopřivka, lžičák a j., kdežto 
jakožto hosty zimní a kachny tažné bylo by lze vyjmenovati ještě 
celou řadu d ruhů ; v severní Americe žije kachna karolinská neb 
nádherná, jež hnízdí se v dutinách stromů. Zde stačí všimnouti 
si blíže toliko 
kachny divoké, 
od níž pochází 
jiaše kachna do
mácí. Jako skoro 
-u všech kachen 
sameček jestzbar- 
ven zcela jinak 
než samička a 
mimo to onen má 
čtyři péra rýdo- 
vací šroubovité za 
točena vzhůru.
-Zbarvení dospě
lého kačera jest 
velmi pěkné. Hla
va a krk jsou le
skle zelené a ko
lem tohoto jest 
úzký bílý prsten.
Vole jest tmavě 

červenohnědé.
Svrchní část těla 
je s t žlutohnědá 
s jemnými tm a
vějšími čarami vl
nitými, jež jsou i na spodní části krku, po stranách, na hrudi a 
•břiše, jen že na půdě šedobílé. Uprostřed šedého křídla jest krásně 
modré zrcátko s fialovým a poněkud nazelenalým leskem kovovým, 
nahoře i vespod černě a pak zase bíle vroubené. Zobák jest 
.zelenavožlutý, nohy jsou barvy pomerančové.

Kachna divoká jest rozšířena po celé Evropě, pak po Asii, 
severní Africe a severní Americe; zvláště často vyskytuje se na 
rovinách vodou oplývajících. V říjnu a listopadu odlétá od nás 
u velikých hejnech na jih, do jižní Evropy neb též až do severní 
Afriky a již v únoru neb nejpozději v březnu se zase vrací a brzo

Músa čínská.
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po svém návratě se páří. Po té dělá si v rákosí nebo křoví neb 
též na stromech hnízdo; někdy také používá opuštěných hnizd 
dravců. Hnízdo bývá neuměle sneseno se suchých stonků, listňv 
a jiných látek rostlinných a uvnitř později vystláno prachem. Na 
sedmi až šestnácti šedobílých vejcích samička sedí velmi vytrvale 
a mláďata, jež vylíhnou se za 24—28 dní, ošetřuje s velikou lá
skou a péčí. Je-li hnízdo na stromě, matka odnese mláďata v zobáku 
jedno po druhém k vodě. Pak vodí je na místa, kde snadná 
mohou se skrýti; za všecku tuto lásku mláďata jsou vděčna lnouce

divoká prohledává bahno a vodu a vše nejedlé zase vypouští, 
kdežto věci jedlé ucítí a stráví. Pro výborné maso své loví se 
všude velmi horlivě.

Konečně třeba tu připomenouti kajku obecnou (somateria 
mollissima), jež bývá přes 60 em zdéií, jest svrchu bílá a vespod 
černá; po stranách hlavy má krásná zelená péra, zadní část hřbetu 
jest černá, letky a péra rýdovací jsou nahnědle černá a péra 
zrcátková sametově černá. Zobák jest nazelenale žlutý, duhovka 
do červena hnědá a nohy jsou zelené jak  olej. Samička jest 
menší, svrchu rezavá, vespod hnědá a zdobena tmavějšími 
skvrnami.

Kajka obecná bydlí na severu světa starého i nového; na 
severních pobřežích evropských vyskytuje se velmi často. Jest to 
pták hlavně mořský, který jen jako zabloudilý host přichází do 
vnitra pevniny; v teplejších krajinách svého domova jest ptákem 
stálým, jinde však jest nucena na zimu stěhovati se na jih, odkud 
obyčejně v dubnu se vrací. Způsobem života přizpůsobila se jaksi 
skalám, na kterých bydlí. Jako alky, tak i ona pozbyla z části 
způsobilosti k letu a chůzi, kdežto v plování a ponořování jest

Kachna divoká.

k matce velice a še
tříce všech jejích po
kynů co nejbedlivěji. 
Kachna divoká plove- 
lehce a létá pěkně a 
svištivě; hlas má týž 
jako kachna domácí. 
Potrava její záleží dí
lem v rostlinách, li
stech, koříncícb, žalu
dech, semenech, obilí, 
pupenech a rostlinách 
bahenních, dílem však 
také v broucích, čer
vech, plžích, žabách, 
malých rybách a též 
v jikrách. Citlivým zo
bákem svým kachna
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velmi obratna. Co se týká bystrosti smyslův a vývoje schop
ností duševních, nezůstává za žádnou z kachen ostatních a za
řizuje chování své podle toho, zdali dostává se jí ochrany či 
jest pronásledována. Ba nezřídka se přihází, že vniká i do sel
ských dvorův a vyhledává si tam vhodného místa ke hnízdění.

Nikdy nehnízdí se před koncem května, nýbrž teprve v červnu 
•a červenci. Tu jednotlivé páry oddělují se od velikých hejn a vy
hledávají si na zemi místa, na kterém by se zahnízdily. Kde člo
věk upravuje jim úkryty stavě na břehu staré bedny, pokrývaje 
kameny prkny neb roštím a pod., používají rády těchto příprav a 
odměňují se za to pýřírn, jímž hnízdo bývá hustě vystláno. S po
čátku sameček drží se ještě u samičky, 
později však spojuje se s jinými na jistých 
«kalách u veliká hejna. Stavba hnízda 
nevyžaduje mnoho času, ježto hnízdo bývá
ledabyle sneseno br
zo z drobného roští, 
brzo z chaluhy moř
ské, brzo z trávy neb 
ze  slámy a p. Ná

sada záleží v šesti až 
osmi špinavě neb šedě 
zelených vejcích. Sa
mička sedí na nich 
velmi pevně a nene

chává se tam, kde jest lidem zvyklá, ani 
dosti málo vyrušovati. Barvou peří svého 
podobá se velmi okolní půdě, pročež není 
právě snadno ji nalézti. Za 25—26 dní vylíh
nou se mláďata porostlá hojným pestrým pý- 
ř ím ; brzo obeznámí se s živlem svým a dove

dou již od prvého dne obratně plovati a se ponořovati. Jakmile jen 
trochu oschnou, stará vede je k moři, jež opouštějí ještě jen ten
kráte, když se unaví; když moře jest neldidno, uchylují se zprvu na 
hřbet matčin, kde často odpočívají. Hrozícímu nebezpečí dovedou 
obratně se vyhnouti na vodě ponořováním, na zemi skrýváním; 
jestliže matku jejich někdo zastřelí, naleznou brzo v jiné samičce 
soucitnou macechu. V podzimu samečkové dostavují se zase k ro
dině, aby vydali se s ní na cestu do krajin jižních. Ne všude 
•dostává se kajce ochrany člověka, na mnohých místech proná
sleduje se velmi horlivě a v době sedění odnímá se jí prachové 
peří a vejce; takovéto honby však bývají obyčejně velmi nebez
pečny, tak že na strmých skalách a ptačích vrších již mnohý lovec 
vzal za své.

O hnízdištích kajčích zmiňuje se obšírněji přírodopisec Karel
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Lžičák.

Vogt; následujme ho na Loppen, ostrov norvežský, jenž ovšem 
jest ještě velmi vzdálen od ztuhlého polu, přece však již za kruhem 
polárním, a poznejme s ním jedno z oněch shromaždišť ptáku 
vodních na severu žijících. Jako věže strmé skály vystupují tu

z moře, tu zcela 
holé, tam místy 
porostlé bujnou 
travou s květi
nami smíšenou,, 
onde nahoře po
kryté také k řo 
vím březovým,, 
k němuž v hlu
binách druží se 
ještě olše, tu a 
onde též jedle. 
Jest tu před námi 
směsice zátok a 
předhoří, ostro- 
vův a skalisk,

která stává se stále velkolepější u rozmanitější, čím dále postu
pujeme k severu. Než ani půvabné obrázky tu nescházejí. Tromso,. 
město norské na pokraji ostrova tak pěkně při úzkém zálivu
umístěné, jež ještě korunováno jest krásným, byť i nízkým lesem
březovým a v němž jsou pěkné letohrádky kupců, obraz to vskutku

půvabný — a na 
proti tomu obrov
ská propast Sun- 
du zedního! Zdá 
se, jako by skála 
v průlivu Via mala 
byla se protrhla 
až ke dnu moř
skému, aby uči
nila lodím cestu 
od jednoho moře- 
ke druhému; kol
mé stěny skalní 
bez nejmenšího 
výstupku, bez nej
menšího ochran

ného úskalí, srázné se ponořující do bezedné hlubiny. Lodi pla
chetní nedostaly by se tu ani do předu, ani do zadu neb rozbily 
by se o skály, kdyby jich netáhly parníky, jež zcela pravidelně, 
i když moře jest rozbouřeno a mlha velmi hustá dopravují v létě 
až k nejzazším hranicím království a v zimě aspoň až do Hammer-

Kachna karolinská.
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festa depeše, listy, osoby a zboží. Maty ostrov Loppen, majetek to 
jednoho soukromníka v Trornso, leží za sedmdesátým stupněm se
verní šířky tvoře v moři jaksi pokračování mysu. Na východě a 
západě kolmé stěny skalní, jejichž úpatí stále oplakuje bouřlivý 
vír a na nichž bydlí nesčíslní ptáci, kteří kromě ryb poskytují oby
vatelstvu hlavní výživy. Zvláště tak zvaný Skagen, do něhož vniká 
hluboká zátoka, jest skála mohutná. Přes tuto divokost přírody 
panský dům se svými prostrannými komnatami, jest jedním z nej
příjemnějších obydlí 
a lidi, kteří by nás 
doprovodili ke hní
zdištím. Doba se
dění ovšem dávno 
minula, mladí ptáci 
již létají neb nejsou 
toho daleci a na ostro
vě jest tedy po žních ; 
nicméně však máme 
za namáhání své býti 
hojně odměněni po
hledem na ohromná 
hejna ptáků, kteří 
hnízdí se na skalách 
vypínajících se na 
severu a východě.
I kajky byly nám 
dány úplně k dispo
sici, majetník naří
dil, aby jeho lidé ne
chali nás bezohledně 
ptáky usmrcovati.

Nejprve pluli 
jsme podle rovného 
východního pobřeží 
ostrova, kde někdy 
setkali jsme se s jednotlivými četami kajek s jejich mláďaty, 
několika ústřičníky a jespáky. Jen tu a onde objevovalo se na 
moři větší shromáždění alk a potáplic, jež však opatrně vzdalo
valy se dostřelu. Tak dorazili jsme k severnímu cípu ostrova, kde 
skály strměji padají do moře, a tu také scéna náhle se oživila. 
Na jednom přečnívajícím temeni skalním seděla společnost kormo- 
ránň s nejsměšnějšími postavami, většinou s roztaženými křídly 
a zvědavě natahujících krky na stranu, kudy jsme pluli. Jeden 
výstřel srazil jich několik do moře a zároveň vyplašil ozvěnou 
několikrát opětovanou tisíce ptáků, kteří se všech stran vrhali se 
do moře a uváděli střelce v takový zmatek, že na míření a trefení

norských. Správci uloženo, aby nám dal čluny

Eskymák chytající mořské ptáky.
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nebylo pomyšlení. Křídly svištíce nesčíslné alky a lundi hnali se 
podle člunu, přes naše hlavy, často tak blízko, že by bylo bývalo 
lze pobiti je holemi, ale rychlostí tak úžasnou, jako by to byly 
kusy skal, které někdo prudce hodil s hora do moře. Člověk 
myslil, že střílí do nejhustšího hejna, když již dávno odletělo.

Obepluli jsme severní cíp ostrova a měli jsme kolmé stěny 
skalní, které jsou 2530—3160 m vysoké a hlavními hnízdišti, 
před sebou. Teprv nyní mohli jsme učiniti si pojem o ohromném 
množství ptáků, kteří se tu hnízdili. Na všech výstupcích tmavo
šedých skal sedělo jich sta až tisíce, všickni jsouce bílou hrudí 
obráceni k moři a pozorně sledujíce naše pohyby, při čemž kývali

Kajka obecná.

hlavami skoro jako čínští pagodi. Množství jich bylo tak ohromné, 
že celé stěny skalní vypadaly, jako by se byly počaly bíle natírati 
a právě byly postříkány vápnem. Nahoře na nejvyšších hranách 
křičeli a hašteřili se rackové; níže byly alky, alkouni a lundi; 
několik nevysokých skalisk černalo se zástupy kormoránův obec
ných a chocholatých; na pobřeží hemžili se kulici a jespáci a 
v malých zátokách plovaly zvolna celé čety kajek s mláďaty. Před 
námi, podle nás i za námi moře na jednotlivých místech černalo 
se statisíci potáplic, jež čas od času se zdvihaly, aby svištíce 
odletěly na skály neb na jiné loviště.

Tak tomu bylo, když tiše a zvolna pluli jsme podle skalisk. 
Bylo-li však střeleno, nebylo vřavě konce. Dospělé alky a lundi 
vrhali se jako zoufalí do moře, jež na všech stranách vysoko vy-
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štrikovalo, jako by příval meteorů byl spadl s nebes. Mladí ptáci, 
kteří ještě nelétali, spustili ohlušující křik, jakýsi to štěkot, jako 
by tisíce mladých psů byly chtěly hájiti stěn skalních, a s okrajů 
skalisk zdvi
hali se rackové 
a mořské vla
štovky v pra
vých mračnech 

krákorajíce, 
křičíce, štěka
jíce a pískají
ce, jako by vše
cky skály o- 
strova měly se 
sřítiti. Vřava 
a bouře, které 
každý výstřel 
měl v zápětí, 
byly vskutku 
ohlušující a 
omamující a v 
ohromném hej
ně, které nás 
oblétalo, ne
bylo lze na
jiti, co by pro 
nás bylo bývalo 
zvláště zajíma- 
vo. Naše čluny 
byly až k okraj i 
naplněny po- 
táplicemi, kor- 
morány, alka
mi, alkouny a 
lundy, pročež 
jsme lov skon
čili. Na zpá
teční cestě se
znali jsme je
ště, že každý 
druh má svá 
zvláštní hni- 
zdiště, tak že 
tu vždy vyletí 
alkounft.

Teprv tenkráte,
Malý P»rehm. TT.

Vybírání hnízd kajčích, 

hejno samých alk a onde hejno papuchalků neb

kdvž někdo viděl toto ohromné množství
21
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ptákův a když poznal, jakým způsobem mohou se zužitkovati, 
teprv tenkráte může učiniti si pojem, jakou cenu tato místa mají 
pro obchod. Maso všech těchto mořských ptáků jest sice bez vý
jimky špatné; má vždy pro jazyk lidí civilisovaných, nechť při
pravuje se jakkoli, nepříjemnou tránovitou příchuť, které nikterak 
odstraniti nelze. Lidem však, kteří skoro stále mohou míti za 
potravu jen ryby, maso ptáků těch, zvláště alk, jest oblíbeným 
pokrmem, kterého rádi požívají nejen čerstvého, nýbrž i nasole
ného neb sušeného. Pro obchoduíka ovšem důležito jest peří; 
neboť pod tuhými, tukem dobře natřenými vnějšími pery všech 
ptáků těchto jest vždy jemné, měkké peří prachové, kteréž arci 
nevyrovná se zcela peří kajek, leč přece v druhé řadě jest dosti 
cenné. Pak i s vejci samými vede se obchod, ovšem jen v těchto 
krajinách severních, ale tam vejce ta jsou tím vzácnější, ježto 
tam slepic již není, pročež obyvatelé jsou odkázáni jen na vejce 
ptáků divokých. Správce loppenský pravil, že čistý roční výtěžek 
ostrova připomenutého činí as 7000 speciálních tolarů; leč naříkal 
si velice na rok letošní, ve kterém prý zvláště lov ptáků špatně 
se vydařil, ježto při velikém lovu jarním  usmrtilo se jen asi 6000 
kusů. Tento lov koná se v době, kdy ptáci mají ještě úplné roucho 
zimní, ale zaměstnávají se stavbou hnizd a proto meškají na ska
lách. Na moři rozestrou se daleko široko veliké siti, jež dřevy 
a korkem udržují se nad vodou, ptáci vyplašují se klapáním, 
řehtáním, kameny a též výstřely se skal, po čemž vrhajíce se do 
moře zapletou se do sití. Vajec a mláďat vyhledává se později, 
při čemž lidé tím se zaměstnávající buď zdola lezou na skály po 
hácích a řebřících neb také spouštějí se s hora po provazech.

Přistaneme v zálivu ráktindském, abychom po zemi odebrali 
se domů, kdežto čluny plují kolem cípu jižního — a tím loučíme 
se také s norskými vrchy ptačími, kachnami a ptactvem vůbec.



R e j s t ř í k  p t á k ů .

Albatros 297.
Alka malá 293.
Alka norvežská 293.
Alka veliká 293.
Alky 292.
Arary 59.
Argus 225.

B .

Babka 142.
Banánožrouti 61.
Bažant obecný 228.

„ stříbrný 227.
„ zlatý 226.

Bekasina 258.
Bentevi 180.
Bělořit obecný 167.
Běžci 245.
Blboun nejapný 207. 
Bramborníček hnědý 167. 
Brávník 158.
Brko si a v 83.
Brhlík obecný 137.
Brodiví 254.
Břehouš rudý 261.
Břehule obecná 81.
Bud nicek lesní 150.

„ menší 150.
„ větší 150.

Bukač malý 283.
„ noční 284.
„ veliký 282.

Buřňáci 296.

Buřňák lední 296.
„ malý 298.
„ obrovský 296. 

Bylinorubci 185. 
Bylinorubec čilský 185.

O .

Cvrčala 158.

O .

Čáp bílý 277.
„ černý 277, 280.
„ lesní 277.

Čápi 275.
„ obrovští 275. 

čáp volatý 276.
Čečetka 114.
Čejka 256.
Černohlávek 148. 
Červenka 169. 
Člunozobec africký 280.

H>>

Datel bělohřbetý 74.
„ černý 67.
„ malý 71.
„ prostřední 71.
„ tříprstý 74.

Dlask 109.
Dlouhokřídlí 296. 
Doupnák 210.
Dravci denní 6.

Dravci noční 35.
Drop malý 266.
Dropové 264.
Drop veliký 264.
Drozdi nádherní 186. 
Drozd modrý 164.

„ obecný 157.
„ rudobřichý 163. 

Drozdi mnohohlasí 146. 
Dřemlík 34.
Dudek 176.

Emu 250.

Faeton běloocasý 305. 
Fregatka 306.

T Z .

Harpyje zhoubná 16. 
Havran polní 88. 
Havrani 86.
Hadilov písař 11. 
Holub domácí 212.

„ chocholatý 218. 
Holubi 207.
Holub skalní 211. 
Holub stěhovavý 214. 
Hrdlička divoká 213. 
Hrnčířík hnědý 178. 
Hřivnáč 208.
Husa divoká 312.



Husa polní 314.„ popelavá 312.
Husy 311.
Hýl obecný 120.

O  Tcl .

Chocliolouš 131.
Chřástal polni 269. 
Chaluha veliká 298. 
Chřástalové 269.

X .

Ibis hnědý 273.
Ibis posvátný 272.

X.

Jako 55.
Jestřáb 13.
Jeřáb popelavý 268. 
Jeřábek 244.
Jespák bojovný 262. 
Jíkavec 112.
Ji řiče 115.
Jiřička 80.

XX.

Kachna polární 292. 
Kachny 314.

„ divoké 315.
Kajka obecná 316.
Kakadu červenočečelatý 50. 

„ růžový 51.
„ žlutočečelatý 50. 

Kakaduové 50.
Kakapu 60.
Kalous 39.
Kanárek 119.
Káně hadí 21.

„ lesní 21.
„ rousná 21.
„ vodní 299.

Kardinál 123.
Kasintu 223.
Kasuar přílbo vitý 250. 
Kavče podhorní 96.

„ žvatlavé 96.
Kavka 90.
Kea 51.
Kivi 252.
Klecho 199.
Klouzálkové 178.
Klubák 106.
Kolibřík bčlohlavý 202.

Kolibřík Dupontův 202 
„ nádherný 202. 

Kolpík obecný 275. 
Kondor 6.
Konipas bílý 127.

„ horní 128.
„ žlutý 129. 

Konopka 115.
Ivormorán 303.
Koroptev 231.
Kos obecný 160.

„ turecký 160.
,, vodní 165.

Kráčivci 272.
Krahujec 15.
Králíček 154.
Krkavec 86.

„ vodní 303.
Krocan 220.

„ paví 222. 
Krutihlav 74.
Křepelka 235.

„ chocholatá 238.
Křivka bavorská 122.

„ běl okřídlá 122.
Křikavci 175.
Křivka obecná 122. 
Kukačka 61.
Kulici 255.
Kulich 43.
Kur alpský 244.
„ bankivský 222.
„ bažantovitý 219.
„ domácí 223.
„ lesuí 239.

Kurovití 219.
Kur polní 231.
Kvíčala 159.

X j .

Labuť černá 311.
„ černokrká 311.
„ hrbolatá 309.„ veliká 309.
„ zpěvná 310.

Labuti 309.
Ledňáček obecný 189. 
Ledňáčkové 188.
Lejsek šedý 82.
Lelek kozodoj 192.

„ křiklavý 193.
„ lyroocasý 193.
„ vlajkový 193. 

Lelkové 192.
Lemčíci 99.
Lemčík hedvábný 99.

Lemčík skvrnitý 100. 
Linduška lesní 129.

„ luční 129.
„ rolní 129.
„ vodní 129.

Lori černohlavý 54.
Lund 292.
Luňák červený 17.

„ královský 17. 
Lyska černá 269.
Lyska egyptská 269.

XX.

Mandelík obecný 192. 
Mandelikové 192.
Marabu 276.
Morák 220.
Masák 85.
Masojídek 85.
Mlynářík 142.
Modráček 142.

• Modráček sibiřský 142. 
Modrohlávek 53.
Modřinka 17 .

„ bělohvězdá 172.
„ tundrová 172.
„ Wolfova 172.

Moudivláček 143.
Moták 16.

XT.

Nandu 248.
Nesyt 275.
Norka 300.

O .

Ostnák brasilský 271.
Orel říční 23.

„ krátkoprstý 21.
„ mořský 24.
„ mořský bělohlavý 26. 
„ skalní 28. 

zlatý 29.
Orlosup bradatý 9.
Ořešník 95.
Ostříž 34.

X3-

Papoušek červený 55.
„ horský 51.
„ modrohlavý 53.
„ nejmenší 54.

Papouškové 46.



Papouškové ploskoocasí 
51.

Papoušek rudoplecí 53. n vlnitý 5!.
„ zelený 55. 

Papouškové amazonští 59. 
Papouškové vrabčí 58. 
Papuchalk severní 292. 
Páv 219.
Pelikáni 307.
Pelikán obecný 307. 
Perlička 223.
Pěuice černohlavá 148.

„ modrá 147.
„ podhorní 147.
„ podkrovní 148.
„ popelavá 148.
„ slavíková 148.
„ vlaská 148.

Pěnkava 111.
„ krvavá 108.
„ podhorní 112.

Pěvci 76.
Pilich 16.
Pištěk 126.
Pitta devítibarvá 186.
Pitty 186.
Pipulka mnišská 185. 
Pipulky 185.
Pochop 16.
Poštolka 34.
Poštolka jižní 34.„ rudonohá 34.

„ večerní 34.
Potápky 289.
Potáplice 289.
Plameňák růžový 281. 
Propáska 126.
Pštros 245.
Pštros pampový 248. 
Pštros slukovitý 252. 
Pustovka 40.

ZR.

Racek chechtavý 299. 
Racek mořský 300. 
Rackové 298.
Rackové stříbřití 299. 
Rajka beznohá 96.
Kajka veliká 96.
Rajka papuanská 98. 
Rákosník menší 153. 
Rákosník obecný 152. 
Rara 186.
Rákosník veliký 151. 
Rarita 186.

Rarock veliký 34.
Rehek domácí 168.
Rehek zahradní 168. 
Roháč veliký 290.
Rorýs alpský 195.
Rorýs obecný 194.
Rorýs podhorní 195. 
Rorýsové 194.
Rosella 53.
Rybák obecný 301.
Rybák říční 301. 
Rybáříček 189.

S .

Salangana 196. 
Sedmihlásek 150.
Sekretář 11.
Slípka zelenonohá 270. 
Skalňák pomerančový 181. 
Skorec 165.
Skřivan černý 131.

„ kalandra 131.
„ krátko p r stý 131.
„ podhorní 131. 

Skřivan stepní 131 
Skřivánek lesní 132. 
Skřivan polní 129.
Skřivani 129.
Skua J298.
Slavík obecný 173.
Slavík uherský 173.
Sluka lesní 259.
Sluka otavní 258.
Slukovití 258.
Skřítek dvojlaloký 202. 
Snovač babešský 107. 
Snovači dobytčí 107. 
Snovač žlutý 107.
Sojka 93.
Sojka čelenkatá 95.
Sokol islandský 32.

„ norský 32.
„ stěhovavý 32.

Sova bradatáN:3.
„ laponská 43.
„ obecná 41.
„ pálená 45.

Sovy 35.
Stehlík 116.
Straka 91.
Strakapoun 71.
Strakapoun obecný 69. 
Strdimilové 155.
Strdimil kovový 156. 
Strnad obecný 125.

„ rákosní 126.

Strnad zahradní 125. 
Střízlíci 144.
Střízlík evropský 144. 
Sukavci 61.
Sup bělohlavý 9.

„ egyptský 7.
„ královský 7.

Supi 6.
Sup mnišský 9.
Svišťouni 200.
Sýc obecný 43.

„ rousňák 43.
Sýkavka 150.
Sýkora koňadra 140.

„ lužní 142.
„ parukářka 142.
„ uhelníček 141.
„ vousatá 148. 

Sýkory 148.

Š-
Šoupálek obecný 134. 
Šoupálek zední 134. 
Špaček 103.

„ růžový 106. 
Špačkové 103.
Šplhavci 46.
Štidlák hrubonohý 186. 
Štidláci 186.

T .
Tarapu 60.
Tetřev blušec 239.

„ • prostřední 244.
„ vrzavý 214. 

Tetřívek 241.
Torejsové 305.
Tučňáci 293.
Tučňák patagonský 293. 
Tuhýci královští 179. 
Tuhýk 179, 180.

„ obecný 85.
„ rudohlavý 84.
„ šedý 84.

Tukan veliký 66. •
Tyran karolinský 179.

„ královský 180. 
Tyranové 179.

T ÍT .

Ústřičník obecný 255.

T 7 \
Včelojed 19.
Velechvost nádherný 187.



Velechvosti 187.
Veslaři 302.
Vlaštovka obecná 78.
Vlaštovky mořské 301.
Vrabec domácí 108.
Vodní ptáci 289.
Volavka bílá 286.
Volavka červená 286.

„ horní 286.
„ obecná 284.
„ popelavá 284. 
„ rusohlavá 286. 
„ stříbřitá 286.
„ vlasatá 286.

Vrabec polní 109.

Vrabec pospolitý 109.
„ skalní 109.
„ žlutokrký 109. 

Vrána černá 87. 
Vlaštovka skalní 81. 
Vranucha ozdobná 183. 
Vrána šedá 87. 
Vrubozobí 309.
Výr 36.
Výreček 41.

JZ.

Zejozob 275.
Zlatohlávek obecný 154.

Zlatohlávek ohnivý 154. 
Zoborožec javský 188. 
Zoborožci 188.
Zorav 268.;
Zvonovec bílý 183. 
Zrnojed pruhovaný 108. 
Zvonek 113.
Zvonohlík zahradní 118.

JŽL

Žluna šedá 73.
„ zelená 73. 

Žluva 100.

i



Vysvětlení k barvotiskovým tabulkám.

T a b .  1.
1. Kondor.
2. Výr.
3. Poštolka.
4. Sova pálená.
5. Orel skalní.
6. Jestřáb.
7. Kukačka.
8. Papoušek aras.
9. Kakadu žlutočeče- 

v latý.
10. Žluna zelená.
11. Dvojzoborožec.
12. Tukan brasilský.
13. Ledňáček obecný.
14. Strakapoun obecný.

T a b .  2 .

1. Červenka.
2. Kanár.
3. Stehlík.
4. Slavík obecný.
5. Dudek.
6. Králíček obecný.

(Zlatohlávek.)

7. Hýl obecný.
8. Jiřička.
9. Rajka veliká.

10. Velechvost nád
herný.

11. Žluva.
12. Modrenka.
13. Kardinál.
14. Vrabec obecný.

6. Páv obecný.
7. Slepice a kohout do

mácí.
8. Perlička.
9. Kivi.

10. Ivasuar prilbovitý.
11. Pštros.

T a b .  4 .

15. Špaček obecný. 1.
16. Strnad obecný. 2.
17. Sýkora koňadra. 3.
18. Brkoslav. 4.
19. Konipas. 5.
20. Krkavec obecný. 6.
21. Kolibřík. 7.

8.
T a b .  3 . 9.

40.
1. Tetřev hlušec. il.
2. Koroptev. 12.
3. Sněhulák. 13.
4. Bažant zlatý. 14.
5. Holub domácí. 15.

UKF P


